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Eနရဲ ႔Aက်ႌ
သတင္းသခ်ာၤ
(၁)
AIUမင္းEသာ္လည္း စIမ္းညIUသည့္ သစ္ပင္ၾကီးတစ္ပင္EAာက္မွာ Eတြ ့ရွIခဲ ့ၾကစU္က ျဖစ္သည္။ ဘUန္းEတာ္ၾကီးက `ဂမၼာ´ကIU ဆUံးမစကား
ဆIU၏။
`မင္း…ဟIUEန ့ကမူးျပီး ရမ္းတယ္ဆIU´
`ဟIU… တစ္ခါတစ္Eလပါ..။Eပါက္ကြဲသြားလIU ့ပါ´
`မျဖစ္သင့္ဘူး´
`တင္ပါ့ဘUရား´
`မူးတာလည္း မEကာင္းဘူး။ ရမ္းတာလည္း မEကာင္းဘူး´
`တင္ပါ့ဘUရား တပည့္Eတာ္ ဆင္Eျခပါ့မယ္။ ဒီလIUသတင္းမ်IUး ထပ္မၾကားEစရEတာ့ပါဘူး´
ဘUန္းEတာ္ၾကီးက တည္ၾကည္စြာ Eခါင္းညIတ္ျပ၏။
`EAး…ဆင္Eျခမွျဖစ္မယ္္။သတင္းဆIUတာက Aင္မတန္ပ်ံလြယ္တယ္´
`တင္ပါ့´
`Aဲဒီသတင္းကIU ၾကားရတဲ ့သူတစ္Eယာက္က ငါးမIနစ္Aတြင္းEနာက္ႏွစ္Eယာက္ကIU ျပန္Eျပာတယ္ ဆIUပါစIU႔၊ Aဲဒီ ႏွစ္Eယာက္
ကလည္း AဲဒီလIUပဲ Eနာက္ထပ္ ျပန္Eျပာမယ္ဆIUပါစIU ့၊ Aဲဒီ သတင္းကIU တစ္နာရီAတြင္းမွာ လူရွစ္Eထာင္Eက်ာ္ သIသြားႏIUင္တယ္´
´ဗ်ာ´
`မင္း… မယUံဘူးလား´ ဘUန္းEတာ္ၾကီးက Eျမျပင္Eပၚမွာ တUတ္နဲ ့Eရးျခစ္ကာ သူ၏ သတင္းသခ်ာၤကIU တြက္ခ်က္ ရွင္းလင္းျပ၏။
`ဒီမွာၾကည့္… မင္းရွင္းသြားEAာင္´
Aစ

၁

ကIUယ့္လUပ္ရပ္

၅မIနစ္

၁x၂= ၂
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၁၀မIနစ္
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၄x၂=၈

၇+၈=၁၅

၂၀မIနစ္

၈x၂=၁၆

၁၅+၁၆=၃၁

၂၅မIနစ္

၁၆x၂=၃၂

၃၁+၃၂=၆၃

၃၀မIနစ္

၃၂x၂=၆၄

၆၃+၆၄=၁၂၇

၃၅မIနစ္

၆၄x၂=၁၂၈

၁၂၇+၁၂၈=၂၅၅

၄၀မIနစ္

၁၂၈x၂=၂၅၆

၂၅၅+၂၅၆=၅၁၁

၄၅မIနစ္

၂၅၆x၂=၅၁၂

၅၁၁+၅၁၂=၁၀၂၃

၅၀မIနစ္

၅၁၂x၂=၁၀၂၄

၁၀၂၃+၁၀၂၄=၂၀၄၇

၅၅မIနစ္

၁၀၂၄x၂=၂၀၄၈

၂၀၄၇+၂၀၄၈=၄၀၉၅

၆၀မIနစ္

၂၀၄၈x၂=၄၀၉၆

၄၀၉၅+၄၀၉၆=၈၁၉၁

လူဆIUသည္မွာ ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ EနရEၾကာင္း `ဂမၼာ´ သIပါသည္။ သIU ့Eသာ္လည္း သတင္းတIU ့၏ ပ်ံ ့Aားသည္
ဤမွ်EျပးလႊားသြားႏIUင္Eၾကာင္းကIUEတာ့

မEတြးမIခဲ့။

လန္

့သြားမIသည္နွင့္

Aမွ်

ရွက္သလIU

ခံစားလIUက္ရသည္မွာလည္း

Eသခ်ာသည္။ထIU ့Eၾကာင့္ Eလးနက္စြာ…..
`တင္ပါ့၊ Eနာက္မျဖစ္EစရEတာ့ပါဘူး ဘUရား´
(၂)
Eနာက္ပIUင္းရက္မ်ားတြင္ ဂမၼာသည္ မEကာင္းမUမ်ားမလUပ္မIEစရန္ ထIန္းသIမ္းဆင္Eျခခဲ့၏ ။ မEတာ္တဆမွ်ပင္ မျဖစ္Eစခဲ ့ရ။
သIU႔တြင္မကEသး ၊ Eကာင္းမUတစ္ခUကIUပင္ သူလUပ္ခဲ ့Eလ၏ ။ ထUIEကာင္းမUကIU (X) ဟU ဆUIၾကပါစIU ့။ သူ ့Eကာင္းမUAEၾကာင္းကIU
ဂမၼာသည္ မည္သူ ့ကIUမွ် မEျပာျပEခ်။ သူက Eကာင္းတာလUပ္လUပ္ ဆIUးတာလUပ္လUပ္ သူ ့AEၾကာင္းကIU လူမသIEစခ်င္သူ ျဖစ္၏ ။
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သIU ့Eသာ္ ဘUန္းEတာ္ၾကီး၏ သတင္းသခ်ာၤကIU ျပန္EတြးမIEသာAခါ ခIUးလIUးခUလU ျပံUးျဖစ္၏ ။ သူႏွင့္ သူ၏ Eကာင္းမU (X)
AEၾကာင္းကIUလည္း လူEတြ EျပာEနၾကUီးမည္။ ျမIU ့ထဲ ထြက္ခဲ ့၏ ။ လူAခ်IU ့၏ စကား၀IUင္းတစ္ခUကIU ၾကU ံသည္။ ထIUသူမ်ားသည္
Eကာင္းမU (Y,Z) တIU ့AEၾကာင္းကIU EျပာEနျခင္းျဖစ္၏ ။ ဆက္စပ္EနEသာEၾကာင့္ သူ၏Eကာင္းမU (X) AEၾကာင္းကIUပါ
Eျပာလာမည္

စIUးသျဖင့္

ထထြက္လာခဲ့၏။

Eနာက္

စကား၀IUင္းတစ္ခUမွEတာ့

Eကာင္းမU

(V,W)

မ်ားAEၾကာင္းကIU

EျပာEနၾကသည္။ ဤစကား၀IUင္း တြင္Eတာ့ ထထြက္၍လည္း မရသျဖင့္ AEနၾကပ္ျပီး ျငီးစီးEနခဲ ့သည္။ စကား၀UIင္းသည္
Eကာင္းမU (X) ဆီ Eရာက္သြား၏ ။ AEသးစIတ္ကIUလည္း Eျပာၾကသည္။ Aက်ယ္တ၀င့္လည္း Eျပာၾကသည္။
သIU ့Eသာ္ သူ ့AEၾကာင္းEတာ့ မပါEခ်။ ထူးဆန္းEနသည္က ထIUEကာင္းမU (X) ကIU ျပUလUပ္သူသည္ သူျဖစ္Eၾကာင္းသIပUံပင္ မရ ။
AံAံၾသၾသျဖင့္ တစ္ခြန္း ၀င္EျပာမIလIUက္သည္။
`Aဲဒါ ကြ်န္Eတာ္ လUပ္ထားတာပဲ´ AားလUံး၏ မ်က္လUံးမ်ားက သူ ့မ်က္ႏွာEပၚ စIUက္က်လာၾကသည္။ ရွည္ရွည္E၀းE၀းလည္း
ဆက္Eျပာခ်င္စIတ္ မရွIပါ။ သူ ့ဘာသာ စာတစ္AUပ္ ထUတ္ဖတ္EနလUIက္၏။
AIမ္ျပန္Eရာက္မွ သတင္းသခ်ာၤကIU Aမွတ္ရျပီး ျပUံးမIျပန္သည္။ ဘUန္းEတာ္ၾကီး ႏွင့္ Eတြ ့လွ်င္ EျပာျပရUီးမည္။
(၃)
သIU႔Eသာ္ Eတြ ့လွ်င္Eတြ ့ခ်င္း ဘUန္းEတာ္ၾကီးကပင္ သူ ့ကIU ဆူပူ ဆUံးမျပန္သည္။ `ဟIUတစ္ခါတည္း မင္းကIU ငါ Eျပာျပီးျပီ။ လူEတြ
ပါးစပ္ဖ်ားမွာ သတင္းဆUIတာက တံလ်ပ္EတြလIU တဖ်တ္ဖ်တ္ ပြားထြက္Eနတာ။ Aစစ Aရာရာ ဆင္ျခင္ပါလIU ့
´သူ…

AံၾသEနမI၏

။

`မင္းက

Eကာင္းမU

(X)

ကIU

မင္းလUပ္တာပါ

ဆIUျပီး

ကIUယ္ရည္လIUက္EသြးEနတယ္ဆUI

၊

Eလွ်ာက္ၾကြားEနတယ္ဆIU…မ႑ာပ္တUIင္Eပၚမွာ လွ်ာကIU AလံထူEနတယ္ဆIU ´
`ဗ်ာ…တပည့္Eတာ္´
`ဘာမွ EျပာမEနနဲ ့Eတာ့ မင္းဟာ AသUံးကIU မက်ဘူး´
`ဟIU ဒီလIUEလ ဟIU´
`မင္းကIU EသEသခ်ာခ်ာ ငါ ရွင္းျပခဲ ့ျပီးျပီ ။ သတင္းဆIUတာ သခ်ာၤAခ်IUးAစားနဲ ့ပ်ံ ့ပါတယ္လIU ့´
ဘUန္းEတာ္ၾကီးက Eျမျပင္Eပၚတြင္ တUန္ႏွင့္ျခစ္ကာ သတင္းသခ်ာၤကIU ထပ္တြက္ျပရန္ ျပင္၏ ။ ဂမၼာ့စIတ္ထဲတြင္ EတြE၀
ရUပ္Eထြးလ်က္ ရွIEလသည္။ ဘယ္လIU ျဖစ္တာပါလIမ့္….။
ယUတIၱပညာ
က်ီးကန္းတစ္Eကာင္၏ စ်ာပနပြဲမွာ ျဖစ္သည္။ သခ်ာၤပညာရွင္ က်ီးကန္းတစ္Eကာင္က သြားEလသူ က်ီးကန္းကIU ႏွEျမာတသစြာ E၀ဖန္
EျပာဆUIEလသည္။
`AခUလIU လUပ္Eတာ့ AEAးမIျပီး EသတာEပါ့ဗ်ာ၊ သနားပါတယ္။ တကယ္ဆIU AဲလIU မလUပ္ရဘူးဗ် ၊ က်ီးကန္းက Eရခ်IUးလIU ့မရဘူးEလ`
သြားEလသူ က်ီးကန္းသည္ ဗ်IUင္းကဲ ့သIU ့ျဖဴခ်င္EသာEၾကာင့္ Eရတြင္းထဲမွာ စIမ္Eနရင္း AEAးမI EသဆUံးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
`က်Uပ္တIU ့သခ်ာၤ ယUတၱIEဗဒမွာ `AဆIU AစားထUIးျခင္း´ဆIUတာ ရွIတယ္ဗ် ၊ ဗ်IUင္းလIU ျဖဴဖIU ့Aတြက္ EရထဲစIမ္စရာ မလIUဘူး။
Aျခားနည္းနဲ႔လUပ္လIU ့ရတယ္။ AဆIUကIU AစားထUIးတတ္ဖIU ့ပဲ လIUတယ္။ ၾကည့္ က်Uပ္လUပ္ျပမယ္´ Eနာက္တစ္ပတ္ခန္ ့Aၾကာမွာ ထIUသခ်ာၤ
ပညာရွင္က်ီးကန္း၏ စ်ာပနကIU က်န္က်ီးကန္းမ်ားက လUIက္ပါ ပIU ့Eဆာင္ၾကEလသည္။ ထIUက်ီးကန္းကမူ ဗ်IUင္းလIU ျဖဴရန္ Eရမခ်IUးEခ်။
ထIU႔Eၾကာင့္ AEAးမIEသျခင္းမဟUတ္ ။ သူ ့ကIUယ္သူ `ထUံး´Eတြ သUတ္လIU္က္၏ ။ ထIUသIU ့ျဖင့္ ထUံးEပါက္ EသဆUံးသြားျခင္း ျဖစ္Eလသည္။

နာရီဟန္ခ်က္ UပEဒသ
`Eဒါက္…Eဒါက္`
တံခါးEခါက္သံ ထြက္Eပၚလာ၏ ။ ဂမၼာက တံခါးဖြင့္EပးလIUက္သည္။ လူတစ္Eယာက္ ပ်ာယIပ်ာယာ ၀င္လာ၏ ။ သူ ့ကIU မ်က္လUံးျဖင့္
ၾကည့္ကာ….
`Eဒါက္တာ ဂမၼာပါလား ခင္ဗ်ာ´ `ဟUတ္ပါတယ္´ `AIU…Eတြ ့ခ်င္လြန္းလIU ့ ၀င္လာႏUတ္ဆက္တာပါ။ Eဒါက္တာလIU လူမ်IUးရွIတာ
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လူသားAားလUံးAတြက္ Eက်းဇူးၾကီးလွပါတယ္´ သူ ့ကIU Aထပ္ထပ္ လက္ဆြဲႏUတ္ဆက္ကာ ထUIပUဂၢIUလ္ ျပန္ထြက္သြား၏ ။ ဂမၼာက
တံခါးျပန္ပIတ္ကာ Aခန္းထဲသIU ့ျပန္လွည့္၀င္ခဲ ့သည္။
ထIUစU္ Aခ်Iန္မွာပဲ… `Eဒါက္…Eဒါက္´ Eနာက္တစ္Eယာက္ တံခါးလာEခါက္ျပန္သည္။ ဖြင့္EပးလIUက္Eတာ့ စီးပြားEရးသမား ပUံစံရွIEသာ
လူတစ္Eယာက္ ၀င္လာသည္။ `ဒီ…ဆUတံဆIပ္ကIU လက္ခံပါခင္ဗ်ာ´ `AIU…EနပါUီး ၊ ဒီမွာ Aရမ္းမ်ားEနျပီ´ `မျငင္းပါနဲ ့Eဒါက္တာရယ္၊
ကြ်န္Eတာ္တIU ့Aဖြဲ ့Aစည္းကIU ဂUဏ္ျပUEသာAားျဖင့္ ဒီဆUတံဆIပ္ကIU လက္ခံပါ´ ဂမၼာက Aားနာတတ္သည္။ ျငင္းရခက္လာသျဖင့္…
`Aင္း…ဒါျဖင့္လည္း ထားခဲ့Eလ´ `Eက်းဇူးပါပဲ Eဒါက္တာ…Eက်းဇူးပါပဲ´ ဆUတံဆIပ္ကIU ထားခဲ ့ကာ…ထUIလူEပ်ာ္ရႊင္စြာ ျပန္ထြက္သြား၏။
တံခါးျပန္မပIတ္ရEသးခင္မွာ ပညာရွင္ပUံEပါက္Eသာ ဆံပင္ျဖဴျဖဴ AဘIUးAUIတစ္Eယာက္ Eရာက္လာျပန္သည္။ `ဂမၼာ ဆIUတာ မင္းလား…´
AဘIUးAUIက Eလသံမာမာျဖင့္ Eမး၏။ `ဟUတ္…ဟUတ္ပါတယ္´ AဘIUးAIUက Aခန္းထဲမွ ဆUတံဆIပ္မ်ား ၊ ဂUဏ္ျပUလက္မွတ္မ်ားကIU
တျပန္႔တက်ဲလIUက္ၾကည့္၏။ ျပီး…. ဂမၼာမ်က္လUံးထဲကIU စIUက္ၾကည့္ကာ… `ဒီEန ့မနက္ကပဲ တကၠသIUလ္ Eတာ္Eတာ္မ်ားမ်ားက Eဒါက္တာဘြ႔ဲ
၀IUင္းEပးခံရတဲ ့ ဂမၼာဆIUတာ မင္းEနာ္ ၊ Eသခ်ာတယ္Eနာ္´ `ဟUတ္ကဲ ့ပါခင္ဗ်ာ ၊ Eသခ်ာပါတယ္ ၊ ကြ်န္Eတာ္ပါပဲ ဆရာၾကီး ထUIင္ပါUီးလား´
AဘIUးAUIက မထIUင္Eခ်။ သူEျပာခ်င္Eသာ စကားမ်ားကIUသာ ဆက္Eျပာ၏။ `မင္းက ဒီEဒါက္တာဘြဲ ့ကIU သခ်ာၤUပEဒသတစ္ခU ထUတ္ျပန္ျပီး
ရတာဆIU´
`ဟUတ္ပါတယ္´
`တကၠသIUလ္Eတြကတင္ မကဘူး၊ ၾကားရတဲ ့လူတIUင္းက မင္းရဲ ့UပEဒသကIU Aရမ္း သEဘာက်ၾကတယ္ဆIU´ `ဟUတ္ကဲ ့၊ AဲဒီAတIUင္း
ျဖစ္Eနတာပါပဲ´
AဘIUးAIU၏ မ်က္ႏွာထားက တင္းမာသြားသည္။ Aထက္စီးEလသံႏွင့္ ဆက္Eမး၏ ။ `ဆIUစမ္းပါUီး ၊ မင္းရဲ ့သခ်ာၤUပEဒသက
ဘာနာမည္တUံး

၊

ဘယ္လIUEခၚသလဲ´

`နာရီဟန္ခ်က္

UပEဒသလIU႔Eခၚပါတယ္´

AဘIUးAIUက

မ်က္Eမွာက္ၾကUတ္သြား၏။

`နာရီဟန္ခ်က္ UပEဒသ ဟUတ္လား´ `Aခ်Iန္နဲ ့ပတ္သက္Eသာ သခ်ာၤသEဘာတရားမ်ား ဆIUတဲ ့က်မ္းEတြကIU ငါAတြဲလUIက္ EရးထUတ္ခဲ့
တာကြ ၊ မင္းကIU တစ္ခါမွ မၾကားဖူးပါဘူး ။ ဆIUစမ္းပါAUံး…မင္းရဲ ့UပEဒသက ဘာကIU ဖြင့္ဆUIတာလဲ´ ထIUAခ်Iန္မွာပဲ သတင္းEထာက္မ်ား
Eရာက္လာသည္။ဘာစကားမွ မEျပာခင္ ဂမၼာ့ကIU ဓာတ္ပUံတဖ်တ္ဖ်တ္ ၀IUင္းရIUက္ၾက၏ ။ ျပီးမွ သတင္းEထာက္တစ္Eယာက္က..
`Eဒါက္တာရဲ

့

UပEဒသကIU

ရွင္းျပပါUီးခင္ဗ်ာ´

ဂမၼာက

AဘIUးAUIကIU

မ်က္လUံးတစ္ခ်က္

၀င့္ၾကည့္ကာ

သတင္းEထာက္မ်ားဆီ

Uီးတည္ရွင္းျပလIUက္၏။
တIUင္ကပ္နာရီၾကီး တစ္လUံးကIU လက္ညIUးညြန္ကာ ရွင္းျပျခင္း ျဖစ္၏ ။ `ဒီလIUEလ…နာရီဆIUတာ Aင္မတန္ တIက်တဲ ့Aရာပဲ။Eလာကၾကီးဟာ
သူ ့ရင္ဘတ္မွာ နာရီကIU ကပ္ျပီး လည္ပတ္Eနရတာ ၊ နာရီရ ဲ့တIက်မUကIU မီွခIUျပီး လူEတြဟာ AလUပ္လUပ္Eနၾကတယ္ မဟUတ္လား´
`ဟUတ္ပါတယ္

Eဒါက္တာ´

`AဲဒီလIU

တIက်လွတဲ

့နာရီမွာEတာင္

လြE
ဲ ခ်ာ္မU

ရွIတယ္။

တIက်Eသာ

လြE
ဲ ခ်ာ္မU

ျဖစ္တယ္´

`ဟUတ္ကဲ ့…ရွင္းပါUီး Eဒါက္တာ´ `မIနစ္တံနဲ ့နာရီတံဟာ တစ္နာရီမွာ တစ္ၾကIမ္ ထပ္လ်က္က်တယ္။ ၂၄ နာရီမွာ ၂၄ ၾကIမ္ ထပ္လ်က္
က်မယ္။ AဲလIU ယူဆစရာ ရွIတယ္ မဟUတ္လား´ `ဟUတ္ပါတယ္ Eဒါက္တာ´ `ဒါEပမယ့္ လက္Eတြ ့မွာ AဲဒီလIU မဟUတ္ဘူး။
နာရီလက္တံကလည္း

ဆယ့္ႏွစ္နာရီမွာ

တစ္ပတ္

ပတ္ျပီးသား

ျဖစ္Eနတယ္။

မIနစ္တံ

ဆယ့္ႏွစ္ပတ္ပတ္တဲ

့Aခ်Iန္မွာ

နာရီလက္တံကလည္း တစ္ပတ္ ပတ္ပစ္လIU္က္တဲ ့Aတြက္Eၾကာင့္ မIနစ္တံနဲ ့နာရီတံဟာ (၁၂)နာရီမွာ (၁၁)ၾကIမ္ပဲ ထပ္တယ္။
တစ္ရက္ျဖစ္တဲ ့ (၂၄)နာရီမွာ သူတIU ့ဟာ (၂၂) ၾကIမ္ပဲ ထပ္တယ္။ ႏွစ္ခ်က္Eလ်ာ့တယ္´ `EAာ္…ဟUတ္သားပဲ၊ ဆက္ပါUီး Eဒါက္တာ´
`Aင္မတန္

တIက်ပါတယ္ဆIUတဲ

့နာရီမွာEတာင္

မIနစ္တံနဲ

့နာရီလက္တံဟာ

တစ္ရက္ကIU

ႏွစ္ၾကIမ္စီ

လြဲEခ်ာ္Eနၾကတယ္´

`ဟUတ္က့´
ဲ `AဲဒါEၾကာင့္ လူသားျဖစ္တဲ ့ကြ်န္Eတာ္တIU ့ကလည္း တစ္ရက္မွာ ႏွစ္ၾကIမ္ လြE
ဲ ခ်ာ္ခြင့္ရွIတယ္ ။ AဲဒါကIU ကြ်န္Eတာ္က
နာရီဟန္ခ်က္ UပEဒသလIU ့သတ္မွတ္တယ္´ `ဟာ…Eျပာင္Eျမာက္ပါEပတယ္ ဆရာရယ္၊ တကယ္AဖIUးတန္တဲ ့သEဘာတရားပါပဲ´
သတင္းEထာက္မ်ား ျပန္ထြက္သြားခ်Iန္တြင္ သခ်ာၤပညာရွင္ AဘIUးAIUက ဂမၼာ့ကIU လက္ဆြဲႏUတ္ဆက္၏ ။ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်ျပီး Eျပာ၏ ။
`Eဒါက္တာ့လUI ပညာရွင္ကIU မEလးမစား လUပ္မIတာ ခြင့္လြတ္ပါဗ်ာ ၊ ကြ်န္Eတာ္မွားသြားတယ္ ။ ဒါ ဒီEန ့ဖIU ့ရာ ကြ်န္Eတာ္ရ ဲ ့ပထမAၾကIမ္
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လြE
ဲ ခ်ာ္မUလIU ့သEဘာထားEပးပါ´ AဘIUးAIUလည္း ျပန္သြား၏ ။ Aခန္းထဲမွာ ဂမၼာတစ္Eယာက္တည္း က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ Eခါက္တUံEခါက္ျပန္
လမ္းEလွ်ာက္ရင္း…ဂမၼာမ်က္ႏွာက ျပUံးစIစI ျဖစ္EနEလသည္။
မွ်မွ်တတ
လIUက္၍ မမီႏIU္င္Eလာက္EAာင္ ျဖစ္EနEသာ AမဲလIUက္Eခြးက Eရွ ့မွ တြင္တြင္EျပးEနEသာ သမင္ၾကီးကIU ပင္ပန္းEမာဟUIက္စြာ
စကားဆUI၏။
`မင္း…AဲဒီလIU ထြက္EျပးEနမယ့္Aစား ငါ့ကIU ျပန္ခံခ်ပါလားကြာ၊ ငါ့Eခါင္းမွာ ဘာမွမပါဘူး မင္းEခါင္းမွာက `ခ်IU´ၾကီးႏွစ္Eခ်ာင္းနဲ ့၊
သခ်ာၤနည္းနဲ ့တြက္ရင္ မင္းကEတာင္ သာEနပါEသးတယ္´ သူ၏ EသြးEဆာင္ ျဖားEယာင္းမUကIU သမင္ၾကီးက လက္မခံEခ်။
`မင္း Eျပာတာ ဟUတ္ပါတယ္။ ငါ့ဘက္က AသာစီးရEနလIU ့မင္းကIU ငါ ခံမခ်ခ်င္ဘူး၊ ငါတUI ့တရားမွ်မွ်တတပဲ ယွU္ျပIUင္ၾကရEAာင္´
`တရားမွ်မွ်တတ ဟUတ္လား၊ EျပာEလ…မင္းဘယ္လIU ျပIUင္ခ်င္သလဲ´ `မင္းမွာ EျခEလးEခ်ာင္းရွIတယ္ ၊ ငါ့မွာလည္း EျခEလးEခ်ာင္းပဲ၊
သခ်ာၤနည္းနဲ ့တြက္ရင္ Aတူတူပဲ။ AဲဒီလIU တရားမွ်တမU ရွIတာမ်IUးကIUပဲ ငါ ျပIUင္ခ်င္တယ္။ ကဲ…ခUနကAတIUင္း ဆက္လUပ္ၾကစIU ့၊ မင္းနဲ ့ငါ
AEျပးျပIUင္ၾကမယ္´
စကားAဆUံးမွာ သမင္ၾကီး ထြက္Eျပးသြားျပန္Eလသည္။
Aလွည့္AEျပာင္း
`ခတ္သစ္ကြန္ပ်ဴတာEတြဟာ`သUညနဲ ့တစ္´ဆIUျပီး ဂဏန္းႏွစ္လUံးကIUပဲ Eျပာင္းလဲ AသUံးခ်သြားတာတဲ ့၊ ကြန္ပ်ဴတာခတ္ၾကီးထဲမွာ ငါလည္း
AဲဒီလIU EနထIUင္မွ ျဖစ္မယ္၊ EလာEလာဆယ္ ဘာမွမစားရEသးဘူး ၊ ဗIUက္ထဲမွာ `သUည´ျဖစ္Eနတယ္။ `တစ္´ျဖစ္EAာင္ သြားလUပ္Uီးမွ´
ဖတ္လက္စ သတင္းစာကIU ပစ္ခ်ထားခဲ့ျပီး ၊ ၀ံပUEလြလည္း Aစာရွာ ထြက္ခဲ့Eလသည္။ သားEကာင္တစ္Eကာင္ကIU ဖမ္းယူစားEသာက္
ျပီးEနာက္

AရUIးစူးEလသည္။

`Aင္း…ငါ့လည္Eခ်ာင္းထဲမွာEတ့ာ

ဆူးတစ္Eခ်ာင္း၀င္Eနျပီ၊

Aဲဒီ

ဆူး`တစ္´ကIU

ဆူး`သUည´

ျဖစ္EAာင္လUပ္Uီးမွ…´
သူ ့လည္Eခ်ာင္းထဲတြင္ နင္EနEသာ ဆူးကIU ဗ်IUင္းတစ္Eကာင္၏ AကူAညီျဖင့္ ျပန္ထUတ္ယူရ၏ ။ ဆူးEနEသာ AရIUးထြက္သြားျပီ
ျဖစ္Eသာ္လည္း သူ ့ရင္ထဲမွာ တႏUံ ့ႏUံ ့ျဖစ္က်န္ခဲ ့သည္။ ဗ်IUင္းတစ္Eကာင္လUံး သူ၏ Aာခံတြင္းထဲသIU ့လည္တံထIUးသြင္းျပီးမွ
လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္

ျပန္ထြက္သြားရEသာEၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

`Eတာက္…ငါစားလUIက္ရရင္ကြာ´

လည္Eခ်ာင္းထဲမွ

ျမင္ရEသာ

ဆူးတစ္Eခ်ာင္း ထြက္သြားျပီျဖစ္Eသာ္လည္း ၊ ရင္ထဲမွာ မျမင္ရEသာ ဆူးတစ္Eခ်ာင္းက က်န္ရစ္ခဲ့ျပန္သည္။ ထIUEသာ ဆူး`တစ္´ကIU
ဆူး`သUည´ျဖစ္EAာင္ Eျပာင္းလဲရန္ကား ခက္လွပါဘI။
မIUးEရစက္မ်ား၏သUညတၱAင္Aား
(၁)
မIUးခါးၾကီး ရြာသြားျပီဆIUEတာ့ ဇနပUဒ္ငယ္Eလးတစ္ခUဆီသIU ့သူEရာက္လာခဲ ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွIဘဲ Eရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ယခင္က
ဤရြာကEလး ရွIEၾကာင္း သIပင္ မသI။ ဤရြာကEလးတြင္ EနထIUင္ၾကEသာ လူမ်IUးစU သUံးစUAEၾကာင္းကIUလည္း ၾကားပင္ မၾကားဖူးခဲ့Eခ်။
ဤရြာကEလး၌

မIUးခါးၾကီးရြာသြားျပီး

Eသာက္သUံးမIသူမ်ား

ရူးသြားၾကEၾကာင္း၊

မEသာက္ဘဲ

Eနသူကလည္း

Eက်ာက္ရUပ္ျဖစ္

က်န္ခဲ့Eၾကာင္း သတင္းနဲ ့Aတူ ဤရြာမွ လူမ်ား၏ EရွးEဟာင္းသခ်ာၤနည္းစနစ္မ်ားကIU သူသIခဲ ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ မIUးခါးၾကီးရြာျခင္း ၊
ရူးသြပ္ျခင္း ၊ Eက်ာက္ရUပ္ျဖစ္ျခင္း စသည့္ သတင္းမ်ားထက္ EရွးEဟာင္းသခ်ာၤဆIUင္ရာ သတင္းက သူ ့ကUI ပIUမIU ဆြE
ဲ ဆာင္ႏIUင္ခဲ ့သည္။
Eလ့လာ ဆည္းပူးခ်င္စIတ္မ်ား တဖြားဖြားEပၚEပါက္လာျပီးEနာက္ သူဤရြာသIU ့Eရာက္လာခဲ ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
(၂)
မIUးခါးEရ Eသာက္ထားျပီးသူEတြဟာ AသIစIတ္ မရွIၾကEတာ့။သူတIU ့EျပာႏIUင္တာ တစ္ခ်က္ပဲ က်န္ရစ္ခဲ ့သည္။ ထIUAခ်က္ကEတာ့
သူတIU႔Eသာက္ခဲ ့သည့္ မIUးခါးEရခြက္ AEရAတြက္ကIU EျပာျပႏIUင္ျခင္း ျဖစ္၏။ `မIUးခါးEရက AEတာ္ဆြE
ဲ ဆာင္မU ရွIပUံပဲ´ ထIUသUI ့ပင္ သူ
မွတ္ခ်က္ခ်မI၏။

မEသာက္ရ၊

မEနႏIUင္EAာင္ႏွင့္

Eသာက္မIသူကIUလည္း

ထပ္ထပ္Eသာက္ခ်င္EနစIတ္ရွIEAာင္

ဆြE
ဲ ဆာင္
4
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5

ဖမ္းစားႏIUင္ခဲ့ပUံရသည္။ Aခ်IU ့လူမ်ား Eသာက္ခဲ့သည့္ မIUးခါးEရခြက္ AEရAတြက္က AEတာ္မ်ားEလး၏။ ထUIခြက္AEရAတြက္ မ်ားကIU
သူတIU ့က သူတIU ့၏ EရွးEဟာင္းသခ်ာၤညြန္ျပခ်က္ နည္းမ်ားAတIUင္း ညြန္ျပသြားၾက၏ ။ ထIUညြန္ျပခ်က္နည္းမ်ားကIU သူက စIတ္၀င္တစား
Eလ့လာမIEလသည္။ AစU သUံးခUခြဲျပီး သူ Eလ့လာလIUက္ရ၏။
(၃)
ပထမAစUမွ လူမ်ားသည္ ဓားမ်ား E၀ွ ့ရမ္းျပီး ပါးစပ္မွလည္း `Eရ…Eရ´ဟU ညည္းတြားEနၾက၏။ သူတIU ့Eသာက္ခဲ့Eသာ တစ္Uီးစီ၏
ခြက္AEရAတြက္မ်ားကIU သစ္ပင္မ်ားEပၚမွာသူ ဖတ္ခဲ ့ရသည္။ ပင္စည္Eပၚမွာ ဓားႏွင့္Aထစ္ကEလးမ်ား ထစ္ျပီး ခြက္AEရAတြက္ကIU
Eရးမွတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။ ဓားထစ္ တစ္ထစ္လွ်င္ တစ္ခြက္ျဖစ္သည္။ ဒUတIယAစUမွ လူမ်ားကEတာ့ လက္ထဲမွ ၾကIUးမ်ားကIU ဆြဲခ်ည္ဆန္႔
ခ်ည္လUပ္ရင္း တဟင္းဟင္း EAာ္ဟစ္Eနၾက၏။ သူတIU ့Eသာက္ခဲ့သည့္ ခြက္AEရAတြက္ကIU သူတIU ့လက္ထဲမွ ၾကIUးက တစ္ဆင့္သIရ၏။
သူတIU ့က ၾကIUးကIU AထUံးကEလး ထUံးရင္း မွတ္သားသြားၾကျခင္း ျဖစ္၏။ `ကြစ္ပူ (Quipu) ပUံစံပါလား´ သူ…Aလြန္ သEဘာက်သြား၏။
ထIUသIU ့ၾကIUးထUံးျဖင့္ Eရတြက္မU သEဘာတရားကIU Eတာင္AEမရIကတIUက္မွ `Aင္ကာ´ Aင္ဒီးယန္းလူမ်IUးမ်ားလည္း သUံးစြဲဖူး၏။ Eလ့လာရ
Aခက္AခဲဆUံး ျဖစ္ခဲ့ သည္မွာ တတIယAUပ္စUျဖစ္သည္။
(၄)
တတIယAUပ္စUမွ လူမ်ားသည္ လမ္းEပၚမွာ ကခUန္Eနၾက၏။ ဘာစကားကIUမွ မEျပာၾက။ သIU ့Eသာ္ သူတIU ့၏ မ်က္လUံးမ်ားထဲမွာ မြတ္သIပ္မUကIU
Eတြ႔Eနရသည္။ `Aားပါးပါး…မလြယ္ပါလား´ သူတIU ့၏ ကခUန္မUမွာ သူတIU ့Eသာက္ခဲ့ သည့္ ခြက္AEရAတြက္ကIU ညြန္ျပEနျခင္း ျဖစ္သည္။
ခႏၶာကIUယ္AစIတ္AပIUင္းမ်ားကIU ကIန္းဂဏာန္းမ်ားAျဖစ္ သEကၤတျပUကာ Eဖာ္ျပEနၾကျခင္း ျဖစ္၏။ AဓIပၸာယ္ဖတ္ရန္ AEတာ္ခက္ခဲ
Eလသည္။

ဤကဲ့သIU႔Eသာ

Eရတြက္မU

ပUံစံကIU

နရူးဂီနီလူမ်IUးမ်ားလည္း

သUံးစြဲၾက၏။သူ…ၾကIUးစားပမ္းစား

Eလ့လာယူရEလသည္။

Eက်နပ္AားရမUလည္း ရွIခဲ့၏။ Eလ့လာမUျပီးဆUံးျပီဟU ယူဆEသာAခ်Iန္က်မွ…. `Aင္း…Eက်ာက္ရUပ္ျဖစ္တဲ ့လူကIU သြားၾကည့္Uီးမယ္´
(၅)
မIUးခါးEရ

မEသာက္ဘဲ

Eတာင့္ခံEနသျဖင့္

Eက်ာက္ရUပ္ျဖစ္သြားရသည္မွာ

တစ္Eယာက္တည္းျဖစ္၏။

(က်န္လူမ်ား

AားလUံးမွာ

မIUးခါးEရEသာက္ျပီး ရူးသြပ္သြားၾက၏။) ထUIလူသည္ သIU႔မဟUတ္ ထIUEက်ာက္ရUပ္သည္ AE၀းသIU႔ လွမး္ ၾကည့္Eန၏ ။ Eက်ာက္ျဖစ္EနEသာ
မ်က္လUံးမ်ားကEတာ့ ဘာကIUမွ ျမင္ပUံမEပၚ။ ထIUEက်ာက္ရUပ္ကIU လွည့္ပတ္ၾကည့္ရUရင္း သူ….သက္ျပင္းခ်မI၏။ `ျဖစ္မွ…ျဖစ္ရEလ..´
ထIUလူAတြက္

စIတ္မEကာင္းျဖစ္ရင္း

သူ႔စIတ္ထဲမွာလည္း

စIမ့္ျပီး

Eၾကာက္လာမI၏။ `Aင္း….ျပန္တာပဲ

Eကာင္းပါတယ္´

ထIUAခIUက္မွာပင္…
ရUတ္ခ်ည္းဆIUသလIU Eကာင္းကင္သည္ ညIUမUIင္းသြား၏ ။ E၀မUန္Eသာ္လည္း ၾကမ္းတမ္းသည့္ EလတIU႔က EAးရွစြာ ဆင္းက်လာသည္။
တစ္စUံတစ္ခUEသာ ရနံ႔ကIU ရွဴရUIက္လIUက္ရျပီး…. `ဟင္…မIUးခါးၾကီး ထပ္ရြာEတာ့မယ္´ ရင္ထဲမွာ ပူEလာင္ျပီး ကမာၻပ်က္သြားသလIU သူ
ခံစားလUIက္ရEလသည္။
(၆)
Eလထဲမွာ

မIUး၏

AEငြ႔Aသက္တIU႔

ပါလာသည္။

သူ႔AEပၚ

က်လာEသာ

မIUးစက္မUIးမUန္ပ်ပ်

ကEလးမ်ားကIU

လက္ႏွင့္

E၀ွ႔ရမ္းကာကြယ္EနမI၏။
`ဂ်Iမ္း…ဂ်Uန္း´
မIUးျခIမ္းသံၾကီးက Eျခာက္ျခားဖြယ္ရာ Eပၚထြက္လာသည္။ သဲၾကီးမဲၾကီး ရြာခ်Eတာ့မည္မွာ Eသခ်ာ၏ ။ သူEယာက္ယက္ခတ္
EျပးလႊားEနမIသည္။ ဤမIUးကIU ကာကြယ္၍ ရEတာ့မည္ မဟUတ္Eၾကာင္းကIUလည္း သIလIUက္သည္။ `x x x x x x x x x x x x x x x ´
လူမ်ားကIU

ဒUကၡဆIUး

Aမ်IUးမ်IUးEပးခဲ႔Eသာ

မIUးခါးကIU

သူ

ပက္ပက္စက္စက္

EAာ္ဟစ္ဆဲဆIUရင္း

လမ္းEပၚမွာ

ခUန္Eပါက္EနမI၏။
5
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ျပီး…လIUAပ္ခ်က္တစ္ခUကIU သတIရျပီး…Eဘးဘီ၀ဲယာဆီ Eလွ်ာက္ၾကည့္မI၏ ။

ဓားတစ္လက္ကIU Eတြ႔သည္။ Eကာက္ယူျပီး သစ္ပင္

တစ္ပင္ဆီ

ျဖစ္သည္။

Eျပးသြားကာ

ပင္စည္မွာ

Aထစ္လUပ္ၾကည့္၏။

ခUတ္ၾကည့္ျခင္း

သIU

့Eသာ္

ဘာAထစ္မွ

6

ထင္မက်န္။

EဆြးEျမ့Eနျပီျဖစ္Eသာ ဓားၾကီးက က်IUးသြား၏။ `Eတာက္….´ လမ္းEပၚမွာ ၾကIUးတစ္Eခ်ာင္းကIU Eတြ႔၍ ကUန္းEကာက္ရEသးသည္။ ၾကIUးကIU
AထUံးEလးမ်ား

ရစ္ခ်ည္ၾကည့္၏။

မရEခ်။

ထIUၾကIUးထUံးနည္းကIU

သူ

မထUံးတတ္။

ပUံစံမ်IUးစUံႏွင့္

ကမန္းကတန္းခ်ည္ၾကည့္Eနျပီး

မရလြန္းသည့္AဆUံးမွာ ထIUၾကIUးကIU Eဒါသတၾကီး လြင့္ပစ္လUIက္၏။ Eနာက္ဆUံးAEနႏွင့္ ကIUယ္AဂၤါAစIတ္AပIUင္းျဖင့္ Eဖာ္ျပႏIUင္ရန္ သူ
ၾကIUးစားရသည္။ မIUးစက္Eတြကလညး္ ခပ္ပါးပါးက်Eရာက္Eနျပီ ျဖစ္၏။ သIU႔Eသာ္လည္း ဒူးEျမွာက္ လက္Eျမွာက္ လUပ္Eနရျခင္းသည္
သူ႔Aတြက္ Aဆင္မEျပလွEခ်။ ခႏၶာကIUယ္ AစIတ္AပIUင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကIန္းဂဏန္းကIU Eဖာ္ျပEနသလIU မျဖစ္ဘဲ ဓာတ္လIUက္EနသလIUလIU၊
ဘရIတ္ဒန္႔

ကEနသလIUလIU

ျဖစ္Eနသည္။

`ဒUကၡပဲ´

ထIUသIU႔ဆIUလွ်င္Eတာ့

တစ္နည္းပဲ

က်န္Eတာ့သည္။

Eက်ာက္ရUပ္ရွIရာကIU

AEျပးသြားလUIက္၏။ မIUးခါးEရကIU မEသာက္ဘဲ Eက်ာက္ရUပ္ Aျဖစ္ခံEတာ့မည္။
(၇)
Eက်ာက္ရUပ္၏ နံEဘးမွာ သူ ၀င္ရပ္၏ ။ ရပ္ရပ္ခ်င္းမွာEတာ့ လက္ႏွစ္ဘက္တြE
ဲ လာင္းခ်ျပIး Eတာင့္Eတာင့္ၾကီး ရပ္EနလUIက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထIU႔Eနာက္မွာမူ

Eနာင္လာEနာင္သားEတြ

တEစာင္းျပင္ရပ္၏။

ခါးမွာ

Aျမင္မွာ

လက္Eထာက္ရပ္၏။

သူ႔Eက်ာက္ရUပ္

ဆံပင္ကIU

လွပရန္

ပင့္တင္ရEသးသည္။

လIUAပ္Eၾကာင္းကIU
ဓာတ္ပUံဆရာEရွ႔မွာ

သတIရသည္။

ထIUသIU႔ျဖင့္

AIUက္တင္Eပးသည္ႏွယ္

သူ႔ကIUယ္ဟန္ကIU Aမ်IUးမ်IUး ျပင္Eနရ၏။ သIပ္ AခI်UးမEျပသလIU ခံစားရ၏။ မIUးၾကီးက ရြာလာျပီ။ ထIUAခါက်မွ ပန္းပUရUပ္တစ္ခU၏ ကIUယ္ဟန္ကIU
သတIရျပီး သူထUIင္ခ်လIUက္၏။ ကမ ၻာEက်ာ္ ပန္းပUဆရာၾကီး ၾသဂတ္ရUIဒင္၏ AEတြးAEခၚသမား (Thinker) Aမည္ရွI ပန္းပUရUပ္၏
ကIUယ္ဟန္AတIUင္း သူ ထUIင္Eနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒႆနတစ္ခUခUကIU AEလးAနက္ စU္းစားEတြးEခၚEနဟန္…။ မIUးၾကီးက တE၀ါE၀ါ
ရြာခ်လာ၏။
`Aား…EAးလIUက္တာ…´
ခIUက္ခIUက္တUန္EAာင္ ခ်မ္းEAးEနEသာ္လည္း ဤကIUယ္Eနဟန္ထားကIU မပ်က္EAာင္ သူ ထUIင္Eနခဲ႔၏။ တစ္ကIUယ္လUံးလည္း စIမ္႔စက္ရႊဲစIU
Eနျပီ။ ထIUင္ရတာလည္း ပင္ပန္းလွျပီ ။ မIUးၾကီးရြာတာလည္း ၾကာျပီ ။ Eနာက္ဆUံးစဲခ်Iန္က်မွ ဤမIUးသည္ မIUးခါးမဟUတ္ဘဲ ရIUးရIUးမIUးျဖစ္မွန္း သူ
သIရ၏။
`………………………´
ဘာEျပာရမွန္းပင္ မသI။ AူEၾကာင္Eၾကာင္ျဖင့္ သူ ျပန္ထလUIက္ရသည္ ။ ထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ခ်Iန္က်မွ သူ႔ကIU စIUက္ၾကည့္EနEသာ
မ်က္လUံးAစUံမ်ားကIUျမင္လUIက္ရသည္။
`ဟင္´
ကIUယ့္Aပူႏွင့္ကIUယ္ ျပာEလာင္ခတ္Eန၍ ထIUလူမ်ားကIU သူ သတIမထားမIခဲ့။ (ဘယ္ခ်Iန္ကတည္းက Eရာက္Eနၾကမွန္း မသI)
(၈)
သူ႔လIUပဲ လာEရာက္Eလ့လာသူမ်ား ျဖစ္ပUံရသည္။ သူ႔ကIU ၾကည့္Eနၾကရင္း တစ္Eယာက္က Eျပာ၏။ `AရူးEတြထဲမွာEတာ့ ဒီAရူးက
AဆIUးဆUံးပဲEနာ္´
`EAးEလ…မIUးခါးEရEတြ

သူက

ဘယ္ႏွစ္ခြက္Eလာက္Eသာက္ပစ္လIUက္လဲမွ

မသIတာ….၊

Aမ်ားဆUံးEသာက္ျပီး

AရူးဆUံး

ျဖစ္သြားတာEနမွာEပါ့….ကြ်တ္….ကြ်တ္…. ျဖစ္မွျဖစ္ရEလ´ သူတIU ့AားလUံးက သူ႔ကIU စIတ္မEကာင္းစြာ ၀IUင္းၾကည့္EနၾကEလသည္။
AလဲAလွယ္
Eမး။ ။`EနပါUီး ဘဲU၀IUင္းၾကီးရဲ႔ ၊ ဘီယာလည္း မEသာက္တတ္ဘဲန႔ဲ ကြ်န္Eတာ့္ဆIUင္မွာ ခင္ဗ်ားလာထIUင္Eနတာ AEၾကာင္းတစ္ခUခUမ်ား
ရွIEနလIU႔ လား´
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Eျဖ။ ။`ဟUတ္တယ္ ၊ AEၾကာင္းရွIတယ္။ Eျပာလည္း EျပာျပရUီးမယ္။ ကြ်န္Eတာ္ဟာ ခင္ဗ်ားထင္သလIU ဘဲU (Ellipse) မဟUတ္ဘူးဗ် ၊
စက္၀IUင္း (Circle) ပါ။ ငွက္ဖ်ားမIျပီး EဆးရUံက ျပန္Aဆင္းမွာ AခUလIU ပIန္ခ်Uံးသြားျပီး ဘဲU၀IUင္းနဲ႔ သြားတူEနတာပါ´
Eမး။ ။`AIU…ဒီလIUလား၊ AခU ခင္ဗ်ားမွာ Aခက္Aခဲ တစ္ခUခUမ်ား ရွIEနသလား´
Eျဖ။ ။`သIပ္ရွIတာEပါ့ဗ်ာ၊

ကြ်န္Eတာ္နဲ

့ဘ၀တူ

စက္၀IUင္းEတြကလည္း

ကြ်န္Eတာ့္ကIU

မမွတ္မIၾကဘူး၊

ခင္ဗ်ားလIUပဲ

ဘဲU၀IUင္းလIU႔

ထင္Eနၾကတယ္။ ဘဲU၀IUင္းEတြကလည္း ကြ်န္Eတာ့္ကIU လက္မခံၾကဘူး။ သူတIU႔ဆီမွာ လူျပည့္Eနျပီတ႔´
ဲ
Eမး။ ။`ခင္ဗ်ားဘ၀က ခြက်Eနပါလား ၊ AဲဒါဆIU ခင္ဗ်ား ဘယ္လIUလUပ္မလဲ´
Eျဖ။ ။`ခင္ဗ်ားဆIUင္မွာ

AခUလIU

လာထIUင္ျပီး

Eစာင့္ၾကည္႔EနရEတာ့တာEပါ႔ဗ်ာ၊

ဒီဆIUင္မွာ

ဘဲU၀IUင္း

Eတာ္Eတာ္မ်ားမ်ားက

ဘီယာလာEသာက္Eလ့ရွIတာကIUး။ ဘီယာတန္ခIUးနဲ႔ ဆူျဖIUး၀Aစ္လာတဲ႔ ဘဲU၀IUင္းတစ္Eယာက္Eယာက္ Eတြ႔ရင္ EဆြးEႏြးၾကည့္ရမွာပဲ။
သူတIU႔ကEတာ့ စက္၀IUင္းၾကီးနဲ႔ တူသြားမယ္ မဟUတ္လား။ Eနရာခ်င္း လဲရမယ္Eလ´
၀IUးတ၀ါးဘာသာEဗဒ
(+၁)သူEတာ္Eကာင္းထံမွ စာAUပ္ရျခင္း
သူEတာ္Eကာင္း တစ္Eယာက္နဲ႔ Eတြ႔ပါတယ္။ `Eရာ့…Aင့္ မင္းဖတ္ဖIU႔´ သူက ကြ်န္Eတာ့္ကIU စာAUပ္တစ္AUပ္Eပးတယ္။ AIမ္Eရာက္Eတာ့
ကြ်န္Eတာ္ ဖတ္ၾကည္႔ပါတယ္။ စာAUပ္ထဲမွာ ဘာမွ Eရးမထားပါဘူး။ ျမတ္ႏIUးလြန္းတဲ႔ Aတြက္Eၾကာင့္ Eခါင္းAUံးEAာက္မွာ ထားျပီး
ကြ်န္Eတာ္AIပ္ပါတယ္။ သူ႔ကIUလည္း ကြ်န္Eတာ္ Aရမ္းၾကည္ညIUသြားပါတယ္။ သူ႔လIU လူမ်IUးမIU႔လည္း ဒီလIUက်မ္းမ်IUးကIU ျပUစUႏIUင္တာလIU႔
ကြ်န္Eတာ္ ယူဆပါတယ္။
(-၁)လူရIUင္းက EခၚEဆာင္ျခင္း
`လာ…လIUက္ခဲ႔´
လူရIUင္းတစ္Eယာက္က ကြ်န္Eတာ့္ကIU Eခၚသြားပါတယ္။ ဘယ္ဆီEခၚမွန္းမသIဘဲ ကြ်န္Eတာ္က လUIက္သြားရတာပါ။ Eနာက္ဆUံးမွာ သူတIU႔ရဲ႔
နတ္ဆရာဆီ Eရာက္သြားပါတယ္။ `ခင္ဗ်ားက နတ္ဆရာလား´ `ဟUတ္တယ္´
`နတ္က ခင္ဗ်ားရဲ႔ တပည္႔လား´
သူဘာမွ ျပန္မEျဖပါဘူး။
`Eကာင္းျပီ…ခင္ဗ်ားAတြက္ ကြ်န္Eတာ္ ၾကIမ္လUံးလIUက္ငွားEပးမယ္´
ဆIUျပီး လွည့္ထြက္ခဲ႔ပါတယ္။
(+၂)လူEသမ်ားႏွင့္ စကားEျပာျခင္း
လူEသEတြန႔ဲ Eတြ႔Eတာ့ သူတIU႔က ကြ်န္Eတာ္ကIU စကားEျပာဖIU႔ AလUAယက္ ၾကIUးစားၾကပါတယ္။ သူတIU႔ Aင္မတန္နားEထာင္Eစခ်င္တ႔ဲ
စကားမွန္းသIလIU႔ ကြ်န္Eတာ္ကလည္း ၾကIUးစားျပီး နားEထာင္ပါတယ္။ ဒါEပမယ့္ မEAာင္ျမင္ဘူး။
`က+ဃ+၀+လ´
`ပ+A+စ်+႐+ဃ´
လူEသEတြက EျပာတာမIU႔လIU႔ စကားလUံး AEသEတြ ျဖစ္Eနပါတယ္။ ကြ်န္Eတာ္ နားမလည္ပါဘူး။ နားလည္ခ်င္စIတ္လည္း
Aရမ္းရွIပါတယ္။ Aဲဒီ စကားလUံး AEသEတြကIU Aသက္သြင္းEပးႏUIင္တ႔ဲ သူရွIရင္ Aရမ္းEကာင္းမယ္လIU႔လည္း EတြးမIပါတယ္။
(-၂)ျမင္း၀ါတစ္Eကာင္ကIU ရျခင္း
ျမင္း၀ါတစ္Eကာင္န႔ဲ ကြ်န္Eတာ္ဆUံပါတယ္။
`ခင္ဗ်ားက A၀ါEရာင္ၾကီးပါလား´
`Aဲဒါ ဘာျဖစ္လ`ဲ
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`ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားကIU ကြ်န္Eတာ္ စီးလIU႔ ရမလား´
Aဲဒီ စကားEၾကာင့္ သူက ကြ်န္Eတာ့္ကIU Eစ႔Eစ႔ၾကည့္ပါတယ္။
`မင္းက လူျဖဴလား ၊ လူမည္းလား´
`လူျဖဴ ၊ လူမည္းကIU ခင္ဗ်ား ဘာနဲ႔ ခြဲလ´
ဲ
`ႏွလUံးသားျဖဴတဲ႔ လူက လူျဖဴEပါ့၊ ႏွလUံးသားမည္းတဲ႔ သူက လူမည္း´
Eျပာျပီး သူက ရယ္ပါတယ္။ ကြ်န္Eတာ္လည္း လUIက္ရယ္ပါတယ္။
(+၃)ၾကယ္မ်ား၏ စက္၀IUင္းကIU ျမင္ျခင္း
ညEကာင္းကင္ရဲ႔ ၾကယ္EတြကIU ကြ်န္Eတာ္ Eငးၾကည့္EနမIတယ္။ စက္၀IUင္တစ္ခUရဲ႔ AနားလIU ၀န္းပတ္Eနတဲ႔ ၾကယ္EတြကIU စတင္
သတIထားလIUက္မIတယ္။ Eနာက္မွ ၾကယ္စက္၀IUင္းၾကီးတစ္ခUလUံးကIU ျမင္လIUက္ရEတာ့တယ္။
ျပIUးျပIUးလက္လက္ Eတာက္ပရင္း Aဲဒီ ၾကယ္စက္၀IUင္းၾကီးက လွလIUက္တာ။ မနက္က်မွ EတြးမIတယ္။ သUည ဘUရားက
Eကာင္းကင္EပၚကEန ကြ်န္Eတာ့္ကIU ကIUယ္ထင္ျပတာမ်ားလား။
(-၃)ရUပ္ဖ်က္ထားသူႏွင့္ Eတြ႔ျခင္း
ရႊံ႔ထဲမွာ ထIUင္Eနသူ တစ္Eယာက္ကIU ကြ်န္Eတာ္ Eတြ႔ပါတယ္။ သူ႔မ်က္ႏွာကIU ရUပ္ဖ်က္ထားတယ္။
`ခင္ဗ်ား မ်က္ႏွာကIU ဘာျဖစ္လIU ့ရUပ္ဖ်က္ထားရတာလဲ´
သူက သက္ျပင္းခ်ျပီး Eျဖတယ္။
`မ်က္ႏွာပ်က္စရာEတြ ရွIEနလIU႔ပါ။´
Eခါင္းငUံသြားရျပန္တယ္။
`Eခါင္းလည္း မEဖာ္ခ်င္Eတာ့ပါဘူးဗ်ာ´
လIU႔ ထပ္Eျပာတယ္။
`၀င္ထUIင္ပါUီးလား´
လIU႔ မဖIတ္Eခၚတဲ႔ Aတြက္ Eက်းဇူးတင္ရတယ္။
(+၄)ျမIU႔တစ္ျမIU႔သIU႔ ၀င္ျခင္း
ျမIU႔တစ္ျမIU႔ထဲကIU ကြ်န္Eတာ္ Eရာက္သြားပါတယ္။ ဘာျမIU႔မွန္း ကြ်န္Eတာ္မသIပါဘူး။
သတIရလIU႔ မ်က္နွာခ်င္းဆUIင္က လမ္Eလွ်ာက္လာသူ တစ္Eယာက္ကIU EမးလUIက္ပါတယ္။
`ဒီျမIU႔က ဘာျမIU႔လဲဗ်´
သူ ဇE၀ဇ၀ါ ျဖစ္သြားပါတယ္။
`ဘူတာရUံမွာEတာ့ Eရးထားတာပဲ။ ကြ်န္Eတာ္လည္း မမွတ္မIEတာ့ဘူး´
ပြဲEတာ္ဆီသာြ းမယ္လIU႔ ယူဆရတဲ ့လူတစ္AUပ္ကIU Eတြ႔လIUက္ရပါတယ္။ ကြ်န္Eတာ္လည္း Eပ်ာ္ခ်င္လIU႔ သူတIU႔Eနာက္က
လUIက္သြားလIUက္တယ္။ ဒါEပမယ့္ သူတIU႔က ပြဲEတာ္ဆီသြားတဲ႔ လူAUပ္မဟUတ္ဘဲ ပြE
ဲ တာ္က ျပန္လာတဲ႔ လူAUပ္ျဖစ္Eနတယ္။
(-၄)Eနထဲမွ လIမ့္က်ျခင္း
EနထဲကEန ကြ်န္Eတာ္ လIမ့္က်လာပါတယ္။
ကမ ၻာဆီ Eရာက္EAာင္ Aၾကာၾကီး က်ခဲ႔ရတာပါ။ လူသူစည္ကားတဲ႔ ျမက္ခင္းျပင္တစ္ခUEပၚ က်တယ္။ Aပန္းEျဖEနတဲ႔ လူEတြက
ကြ်န္Eတာ္Eၾကာင့္ ထIတ္လန္႔တၾကား ျဖစ္သြားၾကတယ္။
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`ဘာလဲ…ဘာလဲ´
`ဘာမွမဟUတ္ပါဘူး ။ ကြ်န္Eတာ္ Eနဆီက ဆင္းလာတာပါ။´
သူတIU႔က မ်က္လUံးမ်က္ဆန္းျပဴးလIU႔
`ဘာလUပ္မလIU႔လ´
ဲ
`ခင္ဗ်ားတUI႔ကIU Aလင္းEပးမလIU႔ပါ´
လူAUပ္က ရွဲခနဲ႔ Eနာက္ကIU ထပ္ဆUတ္သြားၾကပါတယ္။
`သြား..သြား..မလIUခ်င္ဘူး။ မင္းဟာ Aပူသည္ပဲ´
ကြ်န္Eတာ့္ကIU သူတIU႔ Eမာင္းထUတ္လUIက္ၾကပါတယ္။
(+၅)မီးEတာက္တစ္ခUကIU ခူးျခင္း
မီးEတာက္တစ္ခUကIU ကြ်န္Eတာ္ Eတြ႔လUIက္ပါတယ္။ လွပEက်ာ႔ရွင္းျပီး AရွIန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ Eလာင္ကြ်မ္းEနတဲ႔ မီးEတာက္တစ္ခUပါ။
`EAး…မင္းကIU ငါEစာင့္Eနတာ ၾကာျပီ´
ပန္းရUံညွပ္တ့ဲ ကပ္EၾကးကIU သြားယူျပီး Aဲဒီ မီးEတာက္ကIU AပIUင္းပIUင္းျပတ္သြားEAာင္ ကြ်န္Eတာ္ ညွပ္ပါတယ္။ ဒါEပမယ့္ မရဘူး။
သူကလည္း ဟူးဟူး ဟဲဟဲ Eလာင္ကြ်မ္းျပီး EဒါသEတြ ထြက္Eနတယ္။ ကြ်န္Eတာ့္ကပ္Eၾကးသံကလည္း တခြ်မ္းခြ်မ္းညံလIU႔။
Eနာက္ဆUံးက်Eတာ့ သူ Eလာင္စာကUန္သြားပါတယ္။
AဲဒီEတာ့မွ Aျမစ္က ကြ်တ္ျပီး သူ ျငIမ္းသြားပါတယ္။
(-၅)နတ္ဆIUးႏွင့္ ကစားျခင္း
နတ္ဆIUးက ကြ်န္Eတာ့္ကIU စIန္EခၚEနပါတယ္။
`သတၱIရွIရင္ မင္း ငါနဲ႔ ကစားရဲသလား´
ကြ်န္Eတာ္ကလည္း မEၾကာက္တတ္ဘူးEလ။
`ရပါတယ္။ တIU ့ဘာတမ္းကစားၾကမလဲ´
`ကြ်န္Eတာ္က တစ္ခ်က္စU္းစားလIUက္တယ္။ ျပီး လက္ညွIUးEထာင္ျပီး EျပာလUIက္တယ္´
`Eကာင္းျပီ ၊ ငါတIU႔ နတ္Eကာင္းလUပ္တမ္း ကစားၾကမယ္´
သူ မ်က္ႏွာပ်က္သြားပါတယ္။ ကြ်န္Eတာ့္ကIU AရွUံးEပးလIUက္ပါတယ္။ ျပန္ခါနီးမွာ တစ္ခြန္းလွည့္Eျပာသြားတယ္။
`မင္း လူEကာင္းမဟUတ္ဘူး´
(၀)သUံးသပ္ခ်က္
Aထက္မွာ တင္ျပခဲ႔တာEတြဟာ ကြ်န္Eတာ္မက္ခဲ႔တ႔ဲ AIပ္မက္Eတြပါ။ AEပါင္းAIပ္မက္Eတြဟာ Eကာင္းEသာAIပ္မက္Eတြ ျဖစ္ျပီး
AႏUတ္AIပ္မက္Eတြဟာ ဆUIးEသာ AIပ္မက္Eတြ ျဖစ္ပါတယ္။ AIပ္မက္ တIတၱUက်မ္းက AဲဒီလIU ဆIUထားပါတယ္။
Eကာင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆIUးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္Eတာ္ခံယူခ်င္ပါတယ္။ သခ်ာၤပညာရဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္တIU႔ Eပါင္းစည္းမU သEဘာသဘာ၀ရ
AEပါင္းAIပ္မက္နဲ႔ AႏUတ္AIပ္မက္တIU႔ သူ႔ဘာသာ Eၾကပ်က္သြားၾကမွာကIU ကြ်န္Eတာ္ မလIUလားပါဘူး။
AဲဒီလUIသာ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆUIရင္Eတာ့ ဒီAIပ္မက္EတြကIU ၾကIUးစားပမ္းစား ကြ်န္Eတာ္ မက္ခဲ႔ရတာ Aလကားျဖစ္သြားမွာပဲEလ။
ပင္လယ္ထဲခUန္ခ်တဲ႔သUည
ျဖစ္ရပ္AပIUင္း(၁)
လIUဏ္ဂူ၀မွာ ရပ္၍ မIUးပတ္ပတ္လည္ကUI ကIUယ္Eမွ်ာ္ၾကည့္Eနဆဲ AဘIUးAIU၏ စကားသံက Eက်ာဘက္ဆီမွ တIUးညွင္းစြာ ထြက္Eပၚလာသည္။
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`လIUဏ္ဂူEထာင့္ဆUံးမွာ

ပန္းပUဆရာၾကီး

စUပUံသြားတဲ႔

ပန္းပUရUပ္EတြကIU

Eတြ႔ျပီးျပီလား´

Eခါင္းညIတ္ျပလIUက္ျပီး၊

10

လUIဏ္ဂူထဲသIU႔

ကIUယ္လွည့္၀င္လIUက္EသာAခါ AဘUIးAUIက Eျခသံ တရွပ္ရွပ္Eပးျပီး၊ Eနာက္မွ Eလွ်ာက္လIUက္လာ၏။ ပန္းပUရUပ္ AစUAပUံၾကီးEရွ႔၌ သူ႔ကIU
တစ္ခ်က္ငဲ႔ၾကည့္ျပီး

လက္ထဲမွ

Eက်ာက္တUI႔ျဖင့္

ကIUယ္မီးခတ္၏။

ပန္းပUရUပ္မ်ားၾကားသIU႔

မီးEတာက္က

Eငါက္ခနဲ

Eလ်ာ၀င္Eပါက္ကြဲသြားသည္။
`၀Uန္း´
`AIU´
AဘUIးAIUက Aံ႔ၾသလန္႔ထIတ္ျပီး Eဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္သြားခ်Iန္မွာ မီးလွ်ံမ်ားက ပန္းပUရUပ္တIU႔ကIU ဟူးဟူးဟဲဟဲ ကIUက္ခဲထားျပီ ျဖစ္၏။
တEဖာက္Eဖာက္ တဖ်စ္ဖ်စ္ Aသံထြက္ကာ ပန္းပUရUပ္မ်ား တြန္႔လIမ္Eလာင္ကြ်မ္းခဲ႔သည္။

`မင္း…မင္း…ဘာျဖစ္လIU႔ မီးရUI ႔လIUက္တာလဲ´

မီးEတာက္ကIU Eငးၾကည့္Eနရင္း AဘIUးAUI၏ AEမးကIU EAးတIEAးစက္ ကIUယ္Eျဖျဖစ္၏။ `မီးEတာက္ကIU ၾကည့္စမ္း AဘIUး၊ ဘာျဖစ္လUI႔
ဒီEလာက္ AားEကာင္းEနရတယ္ဆIUတာ မEတြးမIဘူးလား၊ ဒီပန္းပUရUပ္EတြကIU သူ Eလာင္စာဖ်န္းထားခဲ႔တယ္။ မီးရUI ႔မလIU႔ ပUံထားျပီး မရUI႔
ျဖစ္ခင္ သူဆUံးသြားတာ။ သူဟာ သူဆUံးျပီးရင္ ကမ ၻာEျမမွာ သူ႔ရ႕ဲ AEကာင္းဆUံး ပန္းပUရUပ္ ႏွစ္ရUပ္ကIUပဲ ထားသြားခ်င္တယ္။ တစ္ရUပ္ကEတာ့
Eတာင္ထIပ္မွာ AဘIUးAIUတIU႔ ကIUးကြယ္ထားတဲ႔ ဗUဒၶရUပ္ပြားEတာ္ပဲ။ AားလUံး သIထားတဲ႔ AတIUင္း ပန္းပUAရာမွာ AတUမဲ႔ AျပIUင္မဲ႔ ျဖစ္EAာင္၊
ထUဆစ္ျပႏUIင္ခဲ႔တ့ဲ လက္ရာပဲ။ ဒီEလာက္ သက္၀င္ျပီးျငIမ္းEAးတဲ့ ဗUဒၶရUပ္ထUမI်UးကIU ဘယ္သူမွ လUIက္ထUႏUIင္မွာ မဟUတ္ဘူး´ AဘIUးAIUက
မUန္မUIင္းသီရီစြာ ကIUယ့္စကားမွာ EငးAEန၏။ ကIUယ့္စကားတIU႔က လIUဏ္ဂူထဲမွာ AUံ႔AUံ႔ရွရွ လြင့္ျပန္႔Eန၏။ AဘIUးAIUက AIပ္မက္
မက္သူတစ္Eယာက္လIU လက္EတြကIU Eျမွာက္ရမ္းရင္းEမး၏။ `ဒါ…ဒါျဖင့္ Eနာက္…Eနာက္တစ္ရUပ္ကEတာ´ လUIဏ္ဂူနံရံကUI ကပ္လ်က္
လွဲEလ်ာင္းEနရEသာ ပန္းပUထUရန္ Aၾကမ္းထြင္းထားသည့္ သစ္တUံးၾကီး တစ္တUံးကIU ကIUယ္ညႊန္ျပလIUက္စU္မွာ AဘIUးAUI၏ မ်က္လUံးမ်ားက
ျပဴးက်ယ္လာၾကသည္။ `Aဲ…Aဲဒါ၊ သူက ဘာရUပ္ထUမလIU႔လ´
ဲ ကIUယ္ ျပန္မEျဖ။ သIU႔Eသာ္ ကIUယ္သIEနEၾကာင္းကIU သူရIပ္မIEလသည္။
ပင့္သက္ကIU AEယာင္Eယာင္ Aမွားမွား ရွUIက္ရင္း လIUဏ္ဂူAမIUးကIU သူ စIUက္ၾကည့္Eနသည္။ Eဆာက္နဲ႔ ဓားကIU လက္ဖ၀ါးမွာ ဆUပ္ကIUင္ျပီး
ထIUသစ္ထြင္းတUံးၾကီးEရွ႔၌ ကIUယ္ရပ္EသာAခါ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ AရIပ္ Aမ်IUးမ်IUး ျဖတ္EျပးEနျပန္၏။ Aတန္ၾကာမွ Aခ်IU႔Eသာ စကားမ်ားကIU
သူတစ္Uီးတည္း EျပာသလIUလUIႏွင့္ ကIUယ့္ကIU မၾကည့္လဲ ဆIUသည္။ `ဒီ လIUဏ္ဂူပန္းပUဆရာၾကီး ကြယ္လြန္သြားတာ ႏွစ္Eတြရာခ်ီၾကာခဲ့ဲျပီ။
ဒီလIUဏ္ဂူကIU ယU္Eက်းမU Eတာင္ကUန္Eလးတစ္ခUလIU တက္ၾကည့္ၾကတဲ႔ Aနယ္နယ္ Aရပ္ရပ္က ျပည္သူEတြ၊ ဒီဆရာၾကီး ကမၺည္းတUIင္ကIU
တရUIတEသ လာEရာက္ Uီးညႊတ္ၾကတဲ့ AတIUင္းတIUင္း Aျပည္ျပည္က ပန္းပUဆရာEတြ Aမ်ားၾကီး ၾကUံခဲ့ဖူးပါျပီ။ ဒါEပမယ့္ သူတIU႔ဟာ
မင္းEလာက္ ငါ့ကIU မAံၾသEစခဲ႔ဘူး သူငယ္´ `တျခား ပန္းပUဆရာEတြက သူတIU႔ရဲ ့ပန္းပUရUပ္Eတြန႔ဲ လာတယ္။ မင္းက လက္ဗလာနဲ႔
လာတယ္။ တျခား ပန္းပUဆရာEတြက ဒီလIUဏ္ဂူထဲကIU ဖIနပ္ခြ်တ္ျပီးမွ ၀င္ၾကတယ္။ မင္းက ဖIနပ္ခ်ည္တ့ၾဲ ကIUးကIUEတာင္ မျဖည္ဘူး။ တျခား
ပန္းပUဆရာEတြက ဒီထဲက ပန္းပUရUပ္EတြကIU ရင္သပ္ရUEမာ ၾကည့္ၾကတယ္။ မင္းကEတာ့ မထUံတတ္Eတးနဲ႔ဘဲ ၾကည့္တယ္။ AခU ၾကည့္စမ္း၊
ရွIျပီးသား ပန္းပUရUပ္EတြကIU မီးရUI႔ျပီး ဘာပUံမွ မEပၚEသးတဲ႔ သစ္တြင္းတUံးကIU မင္း ဆက္ထUမလIU႔ လUပ္တယ္ ဘUရား ဘUရား´ သစ္ထြင္းတUံးကIU
EငးEမာစIUက္ၾကည့္ရင္း

ကIUယ့္လက္ဖ၀ါးထဲမွာ

ကIUယ္

ဆUပ္ကIUင္ထားEသာ

Eဆာက္နဲ႔

ဓားက

သရဲတစ္Eကာင္၏

AEရျပားလIU

စIမ့္EAးမာEက်ာလာၾက၏ ။ `တခ်IU့ကIUEတာ့ မင္းEျပာျပလIU႔ သIခဲ႔ရျပီ။ တခ်IU႔ကIUEတာ့ မင္းလUပ္ျပလIU႔ ျမင္ရUီးမယ္ ထင္ပါရဲ႔။ Eကာင္းျပီ ၊
ဒီသစ္ထြင္းတUံးကIU မင္းဆက္ထUပါ။ Aင္မတန္ သပၸါယ္တ့ဲ ဘUရားရUပ္ထUကIU AEကာင္းျမတ္ဆUံး ျဖစ္EAာင္ ထUခဲ့ျပီးမွ ဒီAတUမဲ့တ့ဲ
ပန္းပUဆရာၾကီးမွာ ဘာရUပ္တU ထUစရာ က်န္EသးသလဲဆIUတာ ငါတIU႔ သIခ်င္တယ္။ မင္း ဆက္ထUတာကIU ငါတIU႔ Eစာင့္ၾကည့္မယ္။ ႏွစ္Eတြ ၊
လEတြ ၊ ၾကာခ်င္သEလာက္ ၾကာပါEစ။ ငါတIU႔ Eစာင့္မယ္။ မင္းရ႕ဲ Aရည္Aခ်င္းကIU AတIUင္းAတာ တစ္ခUထI ယUံၾကည္မIလIU႔ ဒီစကားEတြ ငါ
Eျပာခဲ့တာပဲ ၊ ကဲ…ငါသြားမယ္´
ျဖစ္ပIUင္း(၂)
ကIUယ့္လက္Eခ်ာင္းတIU႔သည္ Eဆာက္သာြ းကIUမွ မကIUင္ႏIUင္Eလာက္EAာင္ ထUံက်U္ခဲ့Eပျပီ။ ထUIAခါမ်IUးမွာ EခတၱEျဖနားရင္း လက္ကIU
Eနာက္ပစ္၍ ကIUယ္တစ္Eယာက္တည္း Eခါက္တUံEခါက္ျပန္ စU္းစားEနခဲ့ဖူးသည္။ EသEနEသာ AIပ္မက္တစ္ခUAတြင္းမွ ျပန္လည္၍
ရUန္းကန္လူးထလာEသာ

ပန္းပUရUပ္ကIUလည္း

ရန္သူတစ္Eယာက္လIU

စIမ္းစIမ္း၀ါး၀ါး

ၾကည့္ခဲ့ဖူးသည္။တစ္ခါ

တစ္ခါ
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လႊင့္ထUတ္Eနသည့္ပမာ ပန္းပUရUပ္က AIပ္Eပ်ာ္EနစU္မွာEရာ ႏIUးထစU္မွာပါ ကIUယ့္ကIU ျပUစားတတ္Eသး၏။ ပန္းပUရUပ္၏ EAာက္ဘက္Eျမမွာ
သူ မလIUAပ္Eသာ သစ္သားစEတြ က်ဲဖြာလြင့္က်Eနသည္။ ဤ လIUဏ္ဂူသည္ ကIUယ့္၏ စစ္Eျမျပင္ျဖစ္၏။ AႏUပညာAတIျပီးEသာ
ဓား၀ါဒတစ္လက္ျဖင့္ သစ္သားကIU ကIUယ္ Aသက္သင
ြ ္းEန၏။ ကIUယ္ႏIUင္မည္Eသာ၊ သIU႔တည္းမဟUတ္ ကIUယ္ရUံးမည္Eလာ။ Eလက
ရUIင္းရUIင္းတUIက္၏။ AE၀းသIU႔ Eမွ်ာ္ၾကည့္Eနရင္း ကIUယ့္AသားEတြ EAးစက္ကာ ကIUယ့္၀တ္ရUံကလည္း တဖ်တ္ဖ်တ္ လUပ္ခါEနသည္။
AEရွ႔ဖက္ Eတာင္တန္းကEလးမွာ ပန္းEတြ E၀၏။ ရနံတIU႔သည္ AပIUင္းပIUင္း Aကန္႔ကန္႔ သင္းပ်ံျပIUကြဲကာ Eလထဲမွာ ဖရUIဖရဲ
Eမ်ာပါEနသည္။ EလစီးEၾကာင္းက တင္းခနဲ တစ္ခ်က္ျဖစ္EသာAခါ ကIUယ့္မ်က္၀န္းEတြ က်Iန္းစပ္နာက်င္သြား၏။ ထIUလမ္း၌ စမ္းEရကIU
လက္ခUပ္ႏွင့္ ဆယ္Eသာက္ရင္း မUဆUIးဒူးEထာက္ ကIUယ္ထUIင္ဖူး၏။ Eလက တE၀ါE၀ါ တUIက္EသာAခါ ကIUယ့္ဆံပင္Eတြ ကပIUကရUI
လြင့္ပါEနသည္။ ကIUယ့္ တစ္ကIUယ္လUံးမွာ Eက်ာက္စြန္းရွရာမ်ားက ထြန္Eၾကာင္းမ်ားပမာ Eကြ႔စIUက္နစ္၀င္လ်က္ မ်က္ႏွာကIU Eရစက္တIU႔ႏွင့္
ပက္Eတာက္ရင္း Eလဆန္ကIU Uီးတည္ကာ ကIUယ္ဆက္Eလွ်ာက္ခဲ႔ရသည္။ ထIUလမ္းမွာ ရIကၡာျပတ္လပ္ကာ ကIUယ့္ခႏၶာ စင္းစင္းလဲက် ၊
ထIUလမ္းမွာ သားရဲတIU႔ကIU တြန္းလွန္ရင္း ကIUယ့္ရင္က EသြးစIမ္းပြင့္Aန္၊ ထUIလမ္းမွာ ကIUယ့္က်င္း ကIUယ္တူးျပီးမွ Eတာက္Eခါက္ကာ
Aားယူျပန္ထ၊ ထIUလမ္းမွာ ကIUယ့္၀IညာU္ ကIUယ္ျပန္ခူးျပီး AတIUင္းမသI ရူးမူး ရUန္းထြက္၊ ထUIလမ္းမွာ ကIUယ့္ကIUယ္ကIU Aသံလႊင့္ျပီး နင့္သီးစြာ
ၾကံUး၀ါးEAာ္ဟစ္…
ထIUသIU႔ျဖင့္….
ျမဴEငြ႔တUI႔ တလူလူ စီးEမ်ာEနEသာ EႏြUီးရာသီ၏ နံနက္ခင္းတစ္ခUမွာ EနEရာင္ျခည္ထက္ Eစာျပီး ဤAရပ္သIU႔ ကIUယ္Eရာက္ရွI
လာခဲ႔Eပသည္။
ထUI႔Eနာက္ မနီးမE၀းမွ ကသစ္ပင္ၾကီး ရွIရာသIU႔ လွမ္းEလွ်ာက္သြားကာ ကသစ္ပင္ Eျခရင္းမွ AျပာEရာင္ AUတ္ဂူကEလးAား တEမ့တEမာ
ၾကည့္မIလ်က္သား ျဖစ္Eနျပန္၏။ ၾကည့္Eနရင္း မ်က္၀န္းတIU႔ စIUစြတ္ကာ ကIUယ္နွင့္ AUတ္ဂူကEလးၾကားမွာ တIမ္Aဆင့္ဆင့္ ပြင့္လာသလUIပင္
ျမင္Eယာင္ခံစားရ။
Eျခလွမ္း Aနည္းငယ္ ဆက္Eလွ်ာက္သြားျပီး တUIင္ထူထားEသာ ကမၺည္းစာတIU႔Aား AသံတUIးတIUးျဖင့္ ကIUယ္ဖတ္ၾကား၏။ ထUIကမၺည္းတUIင္၌
AUတ္ဂူထဲမွ ပန္းပUပညာရွင္ၾကီး AEၾကာင္းကIU ျမင့္Eခါင္Eသာ စာAဖြ႔တ
ဲ IU႔ျဖင့္ Eရးမွတ္စUEပါင္းထားသည္။ ထUIစာတUI႔ကIU တစ္Eၾကာင္းျခင္း
ဖတ္ရင္း ကIUယ့္ရင္ထဲမွာ ခ်မ္းEျမ့Eလးနက္လာခဲ႔သည္။ ကမၺည္းတUIင္၏ နံEဘးမွာ ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တန္႔ရင္း Eနလနွင့္ မီးEတာက္တIU႔ထက္
လင္းEသာ ၀IညာU္ပIUင္ရွင္ကIU သန္႔စင္စြာ UီးခIUက္ခဲ့ပါEသး၏။ Eလက ပစ္စလက္ခတ္ တIUက္Eနဆဲ ျဖစ္၏။ AE၀းသIU႔ လြင့္EနEသာ
ကIUယ္႔AEတြးတIU႔ကIU ျပန္လည္စUယူလUIက္EသာAခါ လIUဏ္ဂူထဲမွ ပန္းပUရUပ္ကလည္း ကIUယ့္ကIU ဆြဲယူမ်IU၀ါးျပီး ျဖစ္Eလ၏။ ကIUယ္သည္
ဤAတIUင္း မEနနIUင္Eတာ့။ ဂူထဲသIU႔ လွည့္၀င္ကာ ပန္းပUရUပ္Eရွ႔မွာ ကIUယ္ရပ္၏။ Eဆာက္ခ်က္တIU႔ Aၾကမ္းၾကမ္း Aထစ္ထစ္ျဖင့္
ပန္းပUရUပ္သည္

ရွင္Aံ့ဆဲဆဲ

Aသက္ငင္Eနသည္။

ထUIပန္းပUရUပ္Eပၚမွ

ဖUန္မUန႔္

ဖUန္မႊားမ်ားကIU

ျဖည္းညင္းစြာ

ကIUယ္ခါခ်၏။

ကIUယ့္လက္Eခ်ာင္းမ်ားကIU Eျပာင္းEပ်ာ့စြာ ျပန္စIUက္ၾကည့္မIသလIU ထက္ျမEသာ Eဆာက္သြားကIUလည္း လွ်ာဖ်ားႏွင့္ လ်က္လIUက္မIသည္။
ထIU႔Eနာက္ ဘာကIUမွ မသIEတာ့။
ျဖစ္ပIUင္း(၃)
လIUဏ္ဂူAတြင္း၌ လြန္က်Uးခက္ခဲEသာ ပန္းပUရUပ္ တစ္ရUပ္ကIU ဤသIU႔စIတ္ျဖာထUလUပ္ရင္း တIတ္ဆIတ္Eနရျခင္းသည္ ကIUယ့A
္ တြက္
AIပ္Eရးပ်က္တတ္Eသာ `နIဗၺာ´ သIU႔ Eရာက္Eနရျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ကIUယ္EနEပ်ာ္Eလသည္။ ပန္းပUရUပ္Eရွ႔မွာ မၾကာမၾကာ ရပ္တန္႔EတြE၀ရင္း
EျမမUန္႔တမ်ွ Eသးငယ္ဖူးသလIU၊ ဟIမ၀ႏၱာတမွ်လည္း ၾကီးက်ယ္ဖူး၏။ ကIUယ့္ကIUယ္ကIU ျပန္လည္ မရIတ္သIမ္းႏIUင္Eသာ AရUIင္းEတာ
AUပ္ၾကီးပမာ ဆူးပန္းEတြလည္း AျပIUင္းAရIUင္း ပြင့္ထလာဖူးသည္။ AIပ္မက္ထဲမွာပင္ ပန္းပUရUပ္ႏွင့္ Aျပန္Aလွန္ လUံးEထြးသတ္ပUတ္
EနရပါEတာ့သည္။
ပန္းပUရUပ္၏ ႏွာEခါင္းEပါက္Aတြင္းသIU႔ AEငြ႔Eတြ မUတ္သြင္းကာ ဘာျဖစ္လာမလဲဟU ကIUယ္ Eစာင့္ၾကည္ဖူး၏ ။ ပန္းပUရUပ၏
္ Eက်ာႏွင့္ ရင္ကIU
လက္ဖ၀ါးႏွင့္ တျဖန္းျဖန္း ရUIက္ပUတ္ကာ Aခါခါလည္း ကIUယ္လUပ္ႏUIးဖူး၏ ။ တခ်IU႔Eသာ Aခ်Iန္မ်ားမွာ ပန္းပUရUပ္၏ Aသားမ်ားကIU ဖြဖြရြရြ
ဆUပ္နယ္ ဖ်စ္ညွစ္လ်က္ ပင့္သက္ကIU Eမာ့လွန္ရွဴလIUက္ရျပန္သည္။ Eန႔မ်ား ၊ ညမ်ားက Eလတစ္ခ်က္ ရွပ္လIUက္သလIU ျဖတ္Eျပးသြား၏ ။
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ဤဂူထဲတြင္ ကIUယ္စားခဲ႔သည့္ တခ်IU႔Eသာ သစ္သီးမ်ား တစ္Eက်ာ့ႏွစ္Eက်ာ့ ျပန္သီးၾကျပီ။ ကIUယ္က AားလUံးကUI Eမ့Eလ်ာ့ကာ ပန္းပUရUပ္
ထUလUပ္ျခင္းမွာ Aၾကြင္းမဲ့သက္၀င္ဆဲ။ Eနာက္ပIUင္းကာလ၏ AခI်U႔ညမ်ားတြင္ ကIUယ္သည္ လUIဏ္ဂူမွ ထြက္ကာ ပန္းပUဆရာၾကီး၏
AUတ္ဂူရွIရာသIU႔ Eလွ်ာက္သာြ းတတ္သည္။ ကမၺည္းတUIင္မွ စာတIU႔ကIU လEရာင္EAာက္မွာ မUန္၀ါး၀ါးႏွင့္ ရမ္းEရာ္ဖတ္ရင္း သန္းEခါင္ယံ
`လမြန္းတည့္ခ်Iန္´ကIU EငးEမွ်ာ္ Eစာင့္စားEနခဲ့ဖူးEလသည္။ ထIUAခ်Iန္၏ ညU့္Eလက Eျပျပစ္Eသာ္လည္း EAးလဲ့Eနတတ္သည္။
AUတ္ဂူတစ္လUံးႏွင့္ သစ္AUIပင္တစ္ပင္၊ ကမၺည္းတUIင္တစ္တIUင္ႏွင့္ လူငယ္တစ္Eယာက္၊ Eၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ လူးလာ ပ်ံသန္းEနၾကEသာ
လင္းႏIU႔Eတာင္ပံမ်ား ၊ Eတာင္စU္တန္း၏ ၾကီးက်ယ္ ခမ္းနားEသာ ညည္းတြားသံသ့သ
ဲ ့။ဲ AUတ္ဂူကEလးနံEဘးမွာ ဒူးပIUက္ထUIင္ကာ
ကIUယ့္AာရUံEတြ ရီE၀E၀။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ AႏUပညာကIU ကIUယ္ခ်စ္သည္။ AႏUပညာဟူသည္ ၾကယ္တIU႔ လြတ္လပ္လင္းE၀ၾကEသာ
မIUးEကာင္ကင္ျဖစ္၏။ AႏUပညာသည္ ကIUယ္၏ ၀IညာU္၊ AႏUပညာသည္ ကIUယ္၏ ျမင္းရUIင္း၊ AနUပညာသည္ ကIUယ္၏ လEရာင္ဓားEကြး ၊
(တစ္ခါတစ္ခါEတာ့လည္း) AႏUပညာသည္ ကIUယ့္ရင္AUံကIU ဗUံလUပ္၍ တီးEသာ စUန္းပ်IUမ၊ ထIUမွ်…. AႏUပညာကUI ကIUယ္ခ်စ္ခဲ႔ရEလသည္။
ပန္းပUရUပ္ႏွင့္

ကIUယ္သည္

ဗ်ည္းသံ၊

သရသံတUI႔

မပါဘဲ

စကားမ်ားစြာ

Eျပာခဲ့ၾကသည္။

Eဆာက္သြား

ကIUင္Eျမွာက္ကာ

သူ႔ကIU

ထUဆစ္Eနရင္းက AာEခါင္လည္း Eျခာက္ခဲ့ရဖူးသည္။ Eရလည္း ဆာခဲ့ရဖူးသည္။ သူ႔Eရွ့Eမွာက္မွာ Aခါခါ က်ဆUံးျပီး ကIUယ့္ကIUယ္ကIU
က်Iန္ဆဲခရ
႔ဲ Eသာ AၾကIမ္တIU႔သည္လည္း မနည္းEတာ့။ (Aလကားဘ၀၊ ရင္ခြင္မွာ ခ်Uပ္Eၾကာင္းတစ္ရာနဲ႔Eကာင္၊ မ်က္ႏွာနဲ႔ မဆန္႔EAာင္
ျပUံးျပခ်င္တ႔ဲ လူမIUက္၊ သဲကႏ ၱာရကIU Eရနဲ႔ပက္ျပီး ယပ္ခပ္EပးEနတဲ့ Aရူး၊ သူမ်ားတကာ ျမင္းရထားလIU လIွမ့္ထြက္သြားခ်Iန္မွာ တIUင္မွီျပီး
Eငးက်န္ရစ္တ႔ဲ လွည္းဘီး AစUတ္၊ သံရွည္ဆြဲျပီး AူမIလIU႔ Aသက္ရွဴမ၀ျဖစ္Eနတဲ့ EတာEခြး…..) Eနာက္Eတာ့လည္း ကIUယ္ျပန္လည္
ျငIမ္သက္လာသည္။ပန္းပUရUပ္Eရွ႔မွာ Eဆာက္သြားကIU ကIUင္Eျမွာက္လUIက္ျပန္သည္။ စစ္ကူမရွIEသာEၾကာင့္ ကIUယ္ ရဲရင့္ရEပမည္။
ျဖစ္ပIUင္း(၄)
ညက ကIU္ယ္AIပ္မက္ မက္၏ ။ AIပ္မက္ထဲမွာ ကIUယ့္ ပန္းပUရUပ္က သူ႔AEရခြံAတြင္းမွ ရUတ္ခနဲ ခUန္ထြက္သြားသည္။ Eမွ်ာ္ရင္းE၀းEသာ
Eတာလမ္းEဘးတစ္ခUမွာ ပန္းလွလွEလး တစ္ရUံကIU Eျချဖင့္ လွIမ့္ကန္ရင္း သူထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။
သူထြက္သြားစU္

Eကာင္းကင္Eပၚမွာ

ငလ်င္လUပ္ျပီး

Aခ်IU႔Eသာ

Uကၠာပ်ံမ်ား

Eကာက္Eကြ႔လ်က္

ကIUယ္သတIျပဴမIသည္ကEတာ့
Aလင္းEၾကြ

Eၾကြသြားျခင္းပဲ

ျဖစ္Eလသည္။
EရႊျမIU႔Eတာ္တစ္ခU၏ နန္းAUတ္ရUIးEပၚသIU႔ သူ Eရာက္EသာAခါ ျမဴEငြ႕၀င္စားEသာ လEရာင္ျပာျပာမ်ားက သူ႔ကIUယ္Eပၚ စီး၀င္Eပ်ာ္က်လ်က္
ရွIခဲ႔၏ ။ သူရဲခIU သူရဲEျပးမ်ားၾကားမွာ Eလွ်ာက္သြားEနရင္းက Eျမြတစ္စင္းကIU ႏUတ္ခမ္းဖ်ားမွာ Eတ့လ်က္ တူရIယာသံကIU `ဒလံ….ဒလံ´ ဟU
လIမ့္ထြက္EAာင္ သူ မUတ္၏။ ထIU႔Eနာက္ ျမI့UထဲသIU႔ တIUး၀င္သြားကာ Aခ်IU႔လူမ်ား၏ ႏွာEခါင္းကIU သူ ျဖUတ္ယူလာသည္။ Aသက္ရွဴ
မရEတာ့Eသာ လူမ်ား EျမEပၚသIU႔ ျဖည္းညင္းစြာ လဲက်သြား၏ ။ ပUEရာဟIတ္တစ္ပါး၏ မ်က္ႏွာကIUလည္း စU္႔နီးတUံးလUပ္ရန္ သူ
ခြ်တ္ခြာယူခ႔ျဲ ပန္သည္။ လIUဏ္ဂူသIU႔ ျပန္လာEသာAခါ လယ္သမားတစ္UီးကIU AရUIးမပါ၊ Aသားခ်ည္းပဲ AIတ္ႏွင့္ထည့္ျပီး ယူလာEလသည္။
ႏIUးထလာEသာ ကIUယ္က သူ႔ဆီ ဒယီးဒယIUင္ Eလွ်ာက္သြားျပီး လက္ထဲမွ Eဆာက္သြားျဖင့္ သူ႔ဘယ္ဘက္ရင္ခြင္ဆီ ထIUးစIUက္ခ်ရန္
ရြယ္Eျမွာက္လUIက္ပါEသး၏။

ထUIခဏမွာ

ပတ္၀န္းက်င္လည္း

မညီမညာ

တIတ္ဆIတ္သြားပါသည္။

သက္ျပင္းကIU

မွ်U္းခ်ရင္းက

ကIUယ့္ကIUယ္ကIU ျပန္လည္ ထIန္းခ်Uပ္ရ၏ ။ ထIU႔Eနာက္ ထIUပန္းပUရUပ္Aတြက္ Eနာက္ဆUံးAဆင့္ လက္ရာမ်ားကIU Aသက္ရ်ဴတစ္ခ်က္ မမွားရဲဘဲ
ကIUယ္ထUဆစ္EနရပါEတာ့၏။
ပန္းပUရUပ္ ထUဆစ္၍ ျပီးဆUံးပါEတာ့မည္။ လIUဏ္ဂူထဲမွာ ကIUယ္AIပ္မက္ မက္စU္ တစ္ခါ တစ္ခါ Eျခသံရွပ္ရွပ္ ၾကားရသလIU ရွI၏။
လIUဏ္ဂူထဲမွာလည္း ကIUယ္ႏွင့္ ပန္းပUရUပ္ပဲ ရွIတာ Eသခ်ာသျဖင့္ ပန္းပUရUပ္ကပင္ Aသက္၀င္EနသEယာင္ ကIUယ္ထင္မIသည္။ သူ႔ရင္ခUန္သံကIU
ရင္ဘတ္မွာ ကပ္နားEထာင္ၾကည့္ရင္းက ကIUယ္စIတ္မခ် ျဖစ္မIသည္။ ထIU႔Eၾကာင့္ ကIUယ္AIပ္စက္ျပီ ဆUIလွ်င္ သူ႔ကIU Eစာင္Aနက္ျဖင့္ AUပ္၍
လUI္ဏ္ဂူEထာင့္ တစ္EနရာသIU႔ Eရြ႔ထားရပါEတာ့သည္။ ျပီးခဲ့Eသာ ရက္ပIUင္းAတြင္းမွာ လIUဏ္ဂူEစာင့္Eသာ AဘIUးAUI ကIUယ့္ဆီလာသည္။
သူက ဤသIU႔ Eမး၍ ကIUယ္က ဤသIU႔ Eျဖခဲ့Eလသည္။ `သူငယ္….မင္းAခU ထUEနတာ နတ္ရUပ္ျဖစ္EနပါEရာ့လား ၊ နတ္ရUပ္
ဘယ္Eလာက္Eကာင္းEကာင္း
`AဘIUး

ဒီပန္းပUရUပ္ဟာ

AဘIUး

ဘUရားရUပ္ကIU
EျပာသလIU

မီစရာ

မရွIဘူး

ျငIမ္းEAးသပၸာယ္တ့ဲ

။

ပန္းပUရUပ္ထUကIU

မင္းမွားသြားျပီ

ထင္တယ္

AEကာင္းဆUံးျဖစ္EAာင္

သူငယ္´

ထUဆစ္ျပီးကာမွ
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ပန္းပUဆရာတစ္Eယာက္AEနနဲ႔

ခန္႔မွန္း

တUIင္းဆလIU႔

ရမယ့္

ရUပ္ထUတစ္မ်IUးပါပဲ`
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`……………………´

`ဘUရားရဲ႔ ျငIမ္းEAးခ်မ္းEျမ႔မUကIU ခံစားရျပီးကာမွ ဘUရားကIU ရန္မUမယ္ ့Aျမင့္ဆUံးရန္သူရဲ႔ AတIUင္းAတာကIU ခန္႔မွန္း နားလည္ရပါတယ္။
ဟUတ္တယ္ AဘIUး……။ ဒီAရUပ္ဟာ နတ္ရUပ္ပါပဲ။ ဘUရားရဲ႔ Aျမင့္မားဆUံး ရန္သူျဖစ္သလIU Aနက္ရUIင္းဆUံး ပါရမီျဖည့္ဖက္လည္း ျဖစ္တယ္။
ဒါ မာရ္နတ္ရဲ႔ ရUပ္တUပဲ´ ပန္းပUရUပ္Eပၚ AUပ္ထားEသာ ခ်ည္Eစာင္Aနက္ကUI ကIUယ္ခြာခ်လIUက္၏။
`AIU´
ျဖစ္ပIUင္း(၅)
သIဟ္ရာသီ၏

ညက

ရင့္Eမွာင္လွ၏။

လွ်ပ္စီးEတြ

လက္လက္

၀င္းျပက္ျပီး

မIUးတIမ္မ်ားကလည္း

တUIက္စည္လUI

ဂ်Iမ္းဂ်Iမ္း

တီးရUIက္Eနၾကသည္။EလEတြက ဟူးဟူးတIUက္၏ ။ လွ်ပ္Eရာင္EျပးတUIင္းမွာ ဆံမွ်င္တIU႔ ရွည္လ်ားစြာျဖင့္ မာရ္နတ္ရUပ္တUကIU ထမ္းျပီး
Eတာင္ပတ္လမ္းမွ Eရြ႔Eရြ႔တက္လာEသာ ကIUယ့္ကIU ျမင္ရလIမ့္မည္။ ဗUဒၶလUIဏ္ဂူEရွ႔မွာ ကIUယ္ ရပ္သည္။ `AIU…..Aရွင္Eတာ္ဘUရား´
မီးEရာင္EAာက္မွာ လင္းျမစြာ ဖူးEတြ႔လUIက္ရသည္႔ ဗUဒၶရUပ္ပြားEတာ္ကား ၾကည္ညIU သပၸါယ္လြန္းလွ၏ ။ Aလြဲလြဲ Aမွားမွား ျဖစ္မIEသာ
ဆUEတာင္းစာတUI႔ကIU ထစ္Eငါ့စြာ ကIUယ္ရြတ္ဆIUရင္း ရင္တြင္းမွာ ျငIမ္းEAးရွင္းသန္႔Eနသည္။ ထIUAခIUက္မွာပင္ Aသက္ရွဴရပ္သြားစရာ
Eကာင္းEသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခUကIU ကIUယ္ၾကUံ၏ ။ တလြင္လြင္ လUပ္ခတ္EနEသာ မီးEရာင္EAာက္မွာ ကIUယ့္Eနာက္က ကUန္းရUန္းထEသာ
AရIပ္တစ္ခUကIU Eတြ႔လUIက္ရ၏။
`ဟင္´
Eနာက္သIU႔ လွည္႔ၾကည့္ရင္း ကIUယ့္EသြးတIU႔ ဖ်U္းခနဲ ဆူသြား၏။ Eတြ႔လUIက္ရသည္ကား ကIUယ္၏ ပန္းပUလက္ရာ၊ Eၾကာက္ခမန္းလIလI လွပ
ခက္ထန္သည့္ ရန္သူEတာ္ မာရ္နတ္၊ ျပIUး၀င္းထင္ရွားကာ ကIUယ္တIU႔၏ ဗUဒၶရUပ္ပြားEတာ္ကIU စူးစIUက္ၾကည့္EနEတ့ာ၏။ သူ႔Aၾကည့္မွာ
မUန္းတီးစက္ဆUပ္မU ၊ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ နာက်င္Eၾကာက္ရြ႔ံျခင္း ၊ သူ႔တစ္ကIUယ္လUံးက ဆူျမIUက္Eနတဲ့ မီးလွ်ံလIU ရUန္းရUန္းလြင္ခတ္။ ကIUယ္တUI႔၏
ဗUဒၶကIU ခUန္AUပ္တUIက္လွဲခ်မည့္ Aသြင္ျဖင့္ စIUက္ထားတဲ႔ သြားစြယ္EတြကIU ျဖန္႔ထUတ္လIUက္သလIU Eျခသည္းလက္သည္းEတြ ရွည္လ်ားခြ်န္ျမ
ထြက္လာမတတ္…မာရ္နတ္…AUI…မာရ္နတ္။
ကIUယ့္EျခEထာက္တIU႔ကIU

Eနာက္သIU႔

ျဖည္းျဖည္းခ်င္း

Eရႊ

႔ဆUတ္EနမI၏။

လIUဏ္ဂူAျပင္၌လည္း

မUIးEတြ

EလEတြ

ပIU၍ဟည္းခ်

ဆူညံလာသည္။ ဗUဒၶ၏ ရUပ္ပြားEတာ္က မာရ္နတ္၏ AEရွ ႔မွာ ပIU၍ တည္ျငIမ္ ခ်မ္းEျမ့လာသည္ကIU မ်က္၀ါးထင္ထင္ ငါျမင္၏။ EAးျမစြာ
Eမတၱာျဖင့္

လႊမ္းပတ္ရင္း

ဂူထဲမွာ

ဗUဒၶEထာင္ထEသာ

ညIU

႔လUIင္းတIU႔ကIU

Aဖန္တလဲလဲ

ျပတ္Eတာက္လြင့္ျပယ္ၾကEစ၏။

ထIUAခIUက္ Eလၾကမ္းပတ္တIUက္၏။ မီးEတာက္က EသလUမတတ္ ညွIUးမွIန္ကာ ဂူထဲမွာ ပIန္းEမွာင္သြားပါEတာ့သည္။ သIU႔Eသာ္ ဗUဒၶႏွင့္
မာရ္နတ္တIU႔က Eတာက္၀န္းထည္၀ါလ်က္ပင္ ျဖစ္၏ ။ ကIUယ့္ရင္တIU႔ တထIတ္ထIတ္ ခUန္သည္။ မီးEရာင္ျပန္လင္း၏။ သIU႔Eသာ္ မာရ္နတ္က
မီးEရာင္ထက္ လင္းျပီး ဗUဒၶက AားလUံးထက္ ပIUလင္း၏ ။ ၾကက္သီးျဖန္းျဖန္း ပြင့္ျပီး ကIUယ္နားလည္လUIက္သည္က မာရ္နတ္ကIU ဗUဒၶ
တရားျပEတာ့မည္။
`……………´
ဘာEၾကာင့္ရယ္မသI။

က်ယ္Eလာင္စာြ

ကIUယ္ညွစ္EAာ္AလIUက္

Eလျဖတ္AတIUက္မွာ

မီးတIUင္ျငIမ္းEသ

Eခါင္းထဲမွာ

မူးမIUက္ကာ

ကIUယ္….လဲ…..က….သြား။
ျဖစ္ပIUင္း(၆)
တစ္ခါတUန္းက `သUည´ တစ္လUံးရွIခဲ႔ပါသည္။ ထUIသUညသည္ ပင္လယ္ထဲသIU႔ ခUန္ခ်ခဲ႔သည္။ ပင္လယ္ထဲသIU႔ နစ္သြားမလား၊ ပင္လယ္ႏွင့္Aတူ
Eမ်ာEနမလား၊ ပင္လယ္က ပန္Eသာ ပန္းတစ္ပြင့္ပဲ ျဖစ္လာမလား။ Eလာက ကEတာ့ သူ႔ထUံးစံAတIUင္း E၀း၀ါးလ်က္ပဲ ရွIEလသည္။
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Aခ်IUးAEကြ႔
`AားလUံး သIၾကတဲ့ AတIUင္းပါပဲ၊ ကြ်န္Eတာ္ဟာ ပIUက္သာဂIUရီရန္ သခ်ာၤဂIUဏ္းသား တစ္Eယာက္ပါ။ သခ်ာၤကEန ဂီတကIU ရွာEတြ႔ျပီး
`ဂီတ´ကတစ္ဆင့္

`Aက´ဆီကIU

ကြ်န္Eတာ္ခ်U္းကပ္မIပါတယ္။

AခU

AားလUံးကIU

ကြ်န္Eတာ္

ကၾကIUးတစ္ခU

ကျပပါ့မယ္။

ကဲ…၁…၂….၃….၄…..၁….၂….၃….၄….၁….၂….၃….၄´
ကUလားAUပ္ၾကီးက ႏUတ္ဖ်ားမွ တIUင္ပင္ရြတ္ျပီး ကျပ၏။ Eျခတံရွည္ရွည္မ်ားႏွင့္ ကလန္ကလား ျဖစ္Eန၍ မလွEခ်။ Eတာတြင္း
တIရစၧာန္မ်ားက ၀IUင္းဟားၾကသည္။ ကUလားAUပ္ၾကီး စIတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႏွင့္ လွည့္ထြက္ခဲ့ရEလသည္။ သIU႔Eသာ္ သူ႔ကံၾကမၼာက ထလာျပီး
နာမည္Eက်ာ္ ဆပ္ကပ္Aဖြ႔တ
ဲ စ္ခUက သူ႔ကIU လာEခၚ၏။ ကမ ၻာAရပ္ရပ္သIU႔ လွည့္လည္ ကျပရင္း နာမည္Eက်ာ္ၾကားလာEလသည္။
တစ္Eန႔သ၌ သူ၏ မူရင္းEတာAUပ္Aနီးမွာ ဆပ္ကပ္Aဖြဲ႔ကIU Eဖ်ာ္Eျဖ ကျပရန္ AEၾကာင္းၾကUံ၏။ Eတာတြင္း တIရစၧာန္မ်ား၏
Eတာင္းဆUIမUEၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကUလားAUပ္ၾကီးက လက္Eဖ်ာက္တစ္ခ်က္ တီးကာ….. `ဒီEကာင္EတြကIU ကျပရမွာဆUIEတာ့ က်Uပ္ပIUက္ဆံ
ပIUယူမွ ျဖစ္မယ္၊ မန္Eနဂ်ာၾကီးEရ´ `ပIUက္ဆံပIUယူမယ္ဆIUEတာ့ ခင္ဗ်ားက ဘယ္လIU ကျပမွာမIU႔လ´
ဲ `ဒီလIU ကျပမယ္Eလ။ ကဲ…ၾကည့္၊
၁…၂…၃…၄…၁…၂…၃…၄…၁´
ကUလားAUပ္ၾကီးက ႏUတ္ဖ်ားမွ တIUင္ပင္ရြတ္ျပီး ကျပ၏။ Eျခတံရွည္ရွညမ်ားႏွင့္ ကလန္ကလား ျဖစ္Eန၍ မလွEခ်။
ကြ်န္Eတာ္ႏွင့္ AသံခUႏွစ္ထပ္
တနဂၤEႏြEန႔
တနဂၤEႏြEန႔တစ္Eန႔မွာ

ကြ်န္Eတာ္ဟာ

ပင္လယ္ျပင္ထဲ

Eရာက္Eနပါတယ္။

ပင္လယ္ကူး

သEဘၤာၾကီးEပၚကEန

AE၀းကIU

Eမွ်ာ္ၾကည့္ရတာ Eနာက္ခံ Eပါက္ထြက္Eနတဲ႔ ပန္းခ်ီကားၾကီးကIU ၾကည္႔ရသလIUလဲ။ ပင္လယ္ၾကီးကIU ငUံၾကည္႔ရတာလည္း ကြ်န္Eတာ့္မွာ
ဇE၀ဇ၀ါ ျဖစ္ရပါတယ္။ ကြ်န္Eတာ့္EAာက္က ပင္လယ္ၾကီးဟာ Eမွာက္ခUံျဖစ္Eနတာလား၊ ပက္လက္ျဖစ္Eနတာလား၊ ကြ်န္Eတာ္ဟာ
သူ႔Eက်ာကUန္းEပၚ Eရာက္Eနတာလား၊ ရင္ဘတ္Eပၚ Eရာက္Eနတာလား မကြဲျပားဘူUး။ AE၀းEထာင့္ တစ္ခUဆီက Eကာင္းကင္ဟာ
ျပာျပာAက္Aက္

ျဖစ္Eနတယ္။

EလတIUက္သံကလည္း

တစ္ခါ

တစ္ခါမွာ

Eက်ာက္Eဆာင္Eတြရ႔ဲ

Eခ်ာင္းဆUIးသံနဲ႔

တူတယ္။

မာလIန္မွဴးၾကီးက….
`Eဟ့Eကာင္Eတြ ဘာလUပ္Eနတာလဲ၊ ဟIUEကာင္EလးEရာ ဟIUEငးသည္Eငးနဲ႔´ သEဘာၤ၀မ္းဗIUက္ထဲ ခUန္ဆင္းျပီး သEဘာၤရ႔ဲ နံရUIးEတြကIU
ကြ်န္Eတာ္ ရUIက္ခ်IUးပစ္လIUက္တယ္။ မာလIန္မွဴးၾကီးက သEဘာၤကIU ရUIက္Eမာင္းEနတဲ႔ သူ႔ၾကIမ္လUံးၾကီး လႊတ္ခ်ျပီး ကြ်န္Eတာ့္ဆီကIU
ကားရားကားရား

Eလွ်ာက္လာတယ္။

Eက်ာက္Eဆာင္ၾကီးကEတာ့

ဘယ္သူ႔ဘက္ကလည္း

မသIဘူး။

လူမIUက္တစ္Eယာက္လUI

ခပ္လွမ္းလွမ္းကEန ခါးEထာက္ျပီး ရပ္ၾကည့္Eနတယ္။ `မင္း…ဘာလUပ္တာလဲ´ ကြ်န္Eတာ္နဲ႔ မာလIန္မွဴးၾကီး စကားမ်ားၾကပါတယ္။
ကြ်န္Eတာ္က သEဘၤာနဲ႔ ဆက္မလUIက္Eတာ့ဘူး။ ပင္လယ္ျပင္Eပၚ ခUန္ခ်ျပီး ကIUယ့္EျခEထာက္နဲ႔ ကIUယ္ပဲ ဆက္Eလွ်ာက္EနလIUက္တယ္။
သEဘၤာၾကီးကEတာ့ စြပ္ဖားလွည္းၾကီး တစ္စီးလIU ဒရြတ္တIUက္ ဆြဲျပီး ထြက္သြားတယ္။ Aဲဒီ စြပ္Eၾကာင္းၾကီးကIU Eရွာင္နင္းျပီး မာနEတြ
တစ္ခြဲသားနဲ႔ ကြ်န္Eတာ္ ဆက္Eလွ်ာက္ခဲ႔Eလရဲ့။ နည္းနည္းခ်မ္းEငြ႔Eငြ႔ ျဖစ္လာလUI႔ ပင္လယ္ခရီး တစ္Eထာက္မွာပဲ မီးဖIUၾကီး ဖIUရတယ္။
တျခား Eလာင္စာလည္း ဘာမွ မရွIဘူး။ ပင္လယ္ထဲပဲ ရUI႔ျပီး လUံရတဲ့ မီးEပါ့။ မီးEတာက္ AရွIန္Eကာင္းတUန္းမွာပဲ လူတစ္Eယာက္
Eရာက္လာတယ္။

သူကလည္း

ကြ်န္Eတာ့္လIUပါပဲ။

မာလIန္မUးၾကီးနဲ႔

စကားမ်ားျပီး

သEဘၤာEပၚက

ဆင္းလာတာတဲ့။

`သူက ငါတIU႔ကIU AလUပ္လUပ္Eနတာ မျမင္ရင္ သEဘာမက်ဘူးကြ´ `လUပ္စရာရွIရင္တာ ့လUပ္Eနတာပဲ၊ လUပ္စရာ မရွIရင္Eတာ့ မလUပ္ဘူးEပါ့´
သူက တဟဲဟဲ ရယ္ပါတယ္။ သူ႔ရယ္သံက ပင္လယ္ျပင္ကIU လႊႏွင့္ တIUက္ျဖတ္သလIUပဲ။ ရယ္သံAဆUံးမွာ သူက Eျပာတယ္။ `ဒီလUIက…
ြ .။
ပင္လယ္ျပင္မွာက ဘာAလUပ္မွ မရွIရင္ သEဘၤာAလUပ္သမားEတြက မာလIန္မွဴးကIU ရန္မူဖIU႔ စU္းစားEနတတ္တယ္။ AဲဒါEၾကာင့္ သူက
မင္းကIU ငါတIU႔ကIU တစ္ခUမဟUတ္တစ္ခU လUပ္EနEစခ်င္တာ´
မဲ့ျပUံးနဲ႔Aတူ Eခါင္းကIU ခါရင္း `Eကာ္ဖီခါးခါး တစ္ခြက္Eသာက္ခ်င္တယ္ဗ်ာ´ EျပာလIUက္တယ္။ `AဲဒါဆIUရင္ ကUန္းEျမEရာက္တ့A
ဲ ထI မင္း
ဆက္Eလွ်ာက္Eပါ့´လIU႔ Eျပာတယ္။ ကြ်န္Eတာ္ ဆက္Eလွ်ာက္ခဲ႔ပါရဲ႔။ သူကEတာ့ မလIUက္ဘူး။ `Eကာင္းကင္ဘUံမွာ ၀င္စရာ တစ္ခU
ရွIEသးတယ္´လIU႔Eျပာတယ္။
14

Eနရဲ ႔Aက်ႌ
`လူၾကံUမွာထားတာEလးEတြ

ရွIEသးတယ္´တဲ့။

ကြ်န္Eတာ္

တစ္Eယာက္တည္း

ကUန္းEျမဆီ

ျပန္ခဲ့တယ္။

မီးပUံကIU

15

မျငIမ္းခဲ့ဘူး။

ပင္လယ္ထဲမွာ မီးၾကြင္းမီးက်န္ဟာ ပIUလIU႔Eၾကာက္စရာ မျဖစ္Eလာက္ပါဘူး။ ကြ်န္Eတာ့္ Aတြက္ကEတာ့ `တနဂၤEႏြ´ ဆIUတာဟာ
ဖ်IUးဖ်IUးဖ်စ္ဖ်စ္ ျမည္ဟည္းEနတဲ့ ပင္လယ္Eလာင္ကြ်မ္းသံပါပဲ။
တနလၤာEန
ဗီသIUဗင္ဆီ ကြ်န္Eတာ္ Eရာက္တယ္။ ဆရာၾကီး ဗီသIUဗင္ဟာ လူတစ္Eယာက္ သူ႔ဆီ ပIU႔Eပးတဲ့ ဂီတသံစU္EတြကIU ဖတ္Eနတယ္။
ျပီးEတာ့လည္း Eခါင္းၾကီးကIU ခါရမ္းEနတယ္။ `ဘာျဖစ္လIU႔လ´
ဲ ကြ်န္Eတာ္က EမးEတာ့ ဆရာၾကီးက မ်က္ႏွာAIUAIUနဲ႔ စာရြက္EAာက္Eျခမွာ
မွတ္ခ်က္ကIU ျပတယ္။ Eရးထားတာက (သူ႔သံစU္ဖြဲ႔စည္းမUကIU) `ဘUရားသခင္၏ AကူAညီျဖင့္ ျပီးပါသည္´တဲ့။ ကြ်န္Eတာ္က ဆရာၾကီးရဲ႔
မ်က္ႏွာကIU

လွမ္းၾကည့္တယ္။

မ်က္လUံးEတြကIUလည္း

သူက

ဆရာၾကီးက
နားလည္တယ္။

Aဲဒီ

မွတ္ခ်က္ကEလးကIUပဲ

ကြ်န္Eတာ့္ကIU

ဘ၀င္မက်ပUံEပၚပါတယ္။

ရွင္းျပသလIUလIUနဲ႔

တစ္ကIUယ္တည္း

ကြ်န္Eတာ္လွမ္းၾကည့္တ့ဲ

ညည္းတယ္။

`ကIUယ့္လူရယ္….

ကIUယ့္AားကIUယ္ကIUးပါEတာ့လား´ ကြ်န္Eတာ္က ဆရာၾကီး ဗီသIUဗင္ဆီက ျပန္လာEတာ့ လမ္းမွာ လူတစ္Eယာက္နဲ႔ Eတြ႔တယ္။ Aဲဒီလူက
`တEယာ´ တစ္လက္ကIU ထမ္းလာတယ္။ ကြ်န္Eတာ့္ကIU Eတြ႔Eတြ႔ခ်င္း ၀မ္းသာAားရနဲ႔ ဆီးEျပာတယ္။ `ကြ်န္Eတာ္Eတာင္ ဘUရားသခင္ရ႔ဲ
AကူAညီနဲ႔ ဂီတသံစU္တစ္ပUဒ္ ဖြဲ႔ခဲ့Eသးတယ္ဗ် ၊ Eလ့လာခ်င္ရင္ Eလ့လာလIU႔ ရEAာင္ ဗီသIUဗင္ဆီ ပIU႔ထားတယ္´ `EAာ္….Aဲ ဟUတ္က့´
ဲ
`ခင္ဗ်ားလည္း နားEထာင္သြားပါUီးလား ၊ ကြ်န္Eတာ္တီးျပမယ္´ Aမွန္Eတာ့ ကြ်န္Eတာ့္မွာ နားEထာင္ခ်င္စIတ္ သIပမ
္ ရွIပါဘူး။ ဒါEပမယ့္
ခက္တာက ကြ်န္Eတာ့္မွာ Aခ်Iန္နည္းနည္း Aားလပ္Eနတယ္။ Eႏြရာသီကလည္း မEရာက္Eသးဘူး။လွမ္းၾကည့္Eတာ့ EတာAUပ္ရဲ႔
Eခါင္မIUးဟာ AညIUEဖ်ာ့Eဖ်ာ့ ျဖစ္လUI႔။ Aဲဒါနဲ႔ပဲ သူ႔EဘးနားထUIင္ျပီး သူ႔ဂီတကIU နားEထာင္EနလIUက္တယ္။ တီးကြက္AဆUံးမွာ သူက
စူဇကာပUဏာၰ းလIU ျပUံးတယ္။ ကြ်န္Eတာ့္မွာ သူ႔ကIU လွဴစရာ ဘာမွမရွIဘူး။ ပြင့္ပြင့္ဘဲ EျပာလUIက္တယ္။ `မEကာင္းဘူး´ `ဘာ ဘာျဖစ္လIU႔လ´
ဲ
`ခင္ဗ်ား တEယာက AEခါင္းEပါက္မွ မပါဘဲ´ သူ႔တEယာကမွာ AသံကIU ျမည္ဟIန္းEစမယ့္ Eခါင္းEပါက္မပါပါဘူး။ သစ္သားကလည္း
နတ္ရUပ္လUပ္တ့ဲ

သစ္သား ထင္ပါရဲ့။ ကြ်န္Eတာ္က

လက္မခံEတာ့

`Aင္း

ကြ်ဲပါးEစာင္းတီးဆIUတာ Aဲဒါမ်IUးEပါ့´ ဆIUျပီး

သူ

ထြက္သြားပါတယ္။ ကြ်န္Eတာ့ဘာသာ သားEရကြင္း တစ္ကြင္းကIU Eျခမႏွစ္Eခ်ာင္းမွာ တပ္ျပီး တီးၾကည့္Eတာ သူ႔လUIပဲ Aသံထြက္တယ္။
တနလာၤသံလIU႔ ကြ်န္Eတာ္က သတ္မွတ္ခ႔တ
ဲ ယ္။
AဂၤါEန႔
`ပIUက္ဆံခ်မ္းသာဖIU႔သာ ဆႏၵလြန္ကE
ဲ နရင္ Aဲဒီလူမြဲမွာပဲ´ `ဟUတ္ ဟUတ္က႔´
ဲ `ငါဆIUရင္ တစ္Eန႔ တစ္Eန႔ကIU Eပါင္မUန္႔နည္းနည္း၊
၀UIင္နည္းနည္းနဲ႔ပဲ Eနတာ။ ညၾကီးသန္းEခါင္လည္း AလUပ္ လUပ္စရာရွIရင္ ထလUပ္တာပဲ´ `EAာ္…Aင္း…ဟUတ္က႔´
ဲ `Eကာင္းတာEပါ့
ဆရာရယ္´ ကြ်န္Eတာ္တIU႔ ႏွစ္Eယာက္သား သူ႔စကားကIU`Aင္း´ လUI္က္Eနၾကရပါတယ္။ သူကလည္း Eလးစားစရာ Eကာင္းတဲ႔
၀IညာU္Eတာ္တစ္ခU

မဟUတ္လား။

ကြ်န္Eတာ္တIU႔ရဲ့

Aခန္Eလးထဲမွာ

ရွIတ႔ဲ

AEမွာင္ပြပြဟာ

Eနရတာ

ျငီးစီစီၾကီး

ျဖစ္Eစတယ္။

ကြ်န္Eတာ့္မIတ္Eဆြရ႔ဲ ပန္းပUရUပ္Eတြကလည္း AEရျပားEတြ တြဲက်လIU႔။ `ငါ ဘယ္Eလာက္ထI ၾကIUးစားရတယI EAာက္Eမ့လဲ၊ UီးထUပ္Eပၚမွာ
ဖEယာင္းတIUင္ ထြန္းျပီးEတာ့ AလUပ္ လUပ္ရတာ´ `EAာ္ …´ ႏွစ္Eယာက္သား Eငးရီ နားEထာင္Eနရျပန္တယ္။ AEတာ္ၾကာမွ
မIUက္ကယ္AIန္ဂ်လIU ျပန္သြားတယ္။ မIတ္Eဆြက သူ႔ပန္းပUရUပ္Eတြန႔ဲ တြဲကတယ္။ ဘာျဖစ္လIU႔ ဒီEလာက္ Eပ်ာ္သြားရတာလဲ။ သူ႔ဘာသာသူ
ရယ္ရယ္EျပာEျပာ Eျပာတယ္။ က်Uပ္Aတြက္ AEကာင္းဆUံး နည္းစနစ္တစ္ခUကIU ရလIUက္တယ္။ က်Uပ္လည္း UီးထUပ္မွာ ဖEယာင္းတIUင္
ထြန္းျပီး ပန္းပUထUရမယ္။ Aင္း တစ္ခUပဲ….၊ဖEယာင္းတUIင္ ထြန္းလIU႔ရမယ့္ UီးထUပ္ကIU က်Uပ္ရွာရမယ္´ ကြ်န္Eတာ္ကEတာ့ ပါးစပ္
AEဟာင္းသား ျဖစ္မIတာEပါ့။ `မဟUတ္Eသးပါဘူး၊ သူက သူ႔ခတ္AEျခAEနAရ လUပ္တာ။ ခU ခင္ဗ်ားခတ္မွာက AဲလUI လUပ္စရာမွ မလIUဘဲ၊
လွ်ပ္စစ္မီး ရွIEနတာပဲ´ `လွ်ပ္စစ္ရွIရွI မရွIရွIဗ်ာ၊ ဖEယာင္းတUIင္ရွIဖIU႔ AEရးၾကီးတယ္။ EနUီး က်Uပ္ UီးထUပ္ သြားရွာUီးမယ္´ သူ Aခန္းျပင္ကUI
ထြက္သြားပါတယ္။ ကြ်န္Eတာ္က ခႏၶာကIUယ္ကIU Aပ်င္းဆန္႔ရင္း သူ႔Aတြက္ စIတ္မသက္မသာ ျဖစ္EနမIတယ္။ UီးထUပ္Eပၚ ဖEယာင္းတUIင္
ထြန္းျပီး ပန္းပUထUဖIU႔ဆIUတာက သIပ္Eတာ့ ခက္ခဲမွာ မဟUတ္ပါဘူး။ ဒါEပမယ့္ မဖြယ္မရာ ျဖစ္Eနတာက လွ်ပ္စစ္မီး ရွIEနတယ္။ ပUIဆIUးတာက
သူ႔Eခါင္းAထက္မွာ

လည္မယ့္

ကြ်န္Eတာ္Eမာ့ၾကည့္မIတယ္။

ပန္ကာၾကီးလည္း

ဟီးဟီးဟဲဟဲန႔ဲ

ရွIEနတယ္။

ဟင္းလင္းျပင္ကIU

EႏြUီးရာသီကလည္း

ထIUးခြဲလည္ပတ္Eနတယ္။

မEရာက္Eသးဘူး။

ပန္ကာၾကီးကIU

EAာက္ဆင္းလာျပီး

ပန္းပUရUပ္Eတြန႔ဲ

တြဲကလUIက္တယ္။ ျပီးEတာ့မွ မ်က္ႏွာက်က္Eပၚ ျပန္တက္ျပီး Eဇာက္ထIUးၾကီး ဆက္လည္Eနတယ္။ သူကလည္း Eပ်ာ္တယ္Eလ။ ထIUလူက
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UီးထUပ္Eပၚမွာ ဖEယာင္းတUIင္ထြန္းလIUက္၊ သူက Eလနဲ႔ လွမ္းျငIမ္းလIUက္ Eဆာ့ရမွာကIUး။ ပန္ကာၾကီးရဲ႔ ရယ္သံကIU ကြ်န္Eတာ္ နားနဲ႔
ဆတ္ဆတ္ၾကားရတယ္။ ျပကၡဒIန္ကIU လွည့္ၾကည့္ျပီးမွ ဒီရယ္သံဟာ AဂါၤသံလUI႔ သIလUIက္တယ္။
ဗUဒၶဟူးEန႔
Eက်ာက္တUံးEတြကIU ကြ်န္Eတာ္ တြန္းခ်လIUက္တယ္။ ၀ရUန္းသUန္းကားလIမ့္ဆင္းသြားတဲ့ ကြ်န္Eတာ္ဟာ Eနာက္ဆUံးမွာ တစ္စUံတစ္Eယာက္
EပၚပIလUI႔။ သူက ကြ်န္Eတာ့္ကIU စIတ္မဆIUးပါဘူး။ `Eတြ႔ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္´ လIU႔ ႏUတ္ဆက္တယ္။ ကြ်န္Eတာ္ကလည္း ကIUယ္Eပၚက
EျမEစး၊ Eျမဖတ္EတြကIU ခြာခ်ရင္း…. `ကြ်န္Eတာ္ Eတာ္Eတာ္နာသြားတယ္´ သူက ကြ်န္Eတာ့္ စကားကIU စIတ္မ၀င္စားပါဘူး။
`Eဟာ ျမဴႏွင္းEတြ AUံ႔လာျပီ´ ျမဴEတြ ၊ ႏွင္Eတြကလည္း တကယ္AUံ႔လာၾကတယ္။ သူက မIUးEပၚက လမင္းကIU Eမာ့ၾကည့္ျပီး….
`ခင္ဗ်ား ဘယ္က ျပUတ္က်လာတာလဲ သIလား´
`သIတယ္Eလ ၊ ဟUIEတာင္Eပၚက´
သူက Eခါင္းခါပါတယ္။
`မဟUတ္ဘူးဗ် ၊ လမင္းEပၚက ျပUတ္က်လာတာ´
သူ႔ မ်က္နွာၾကည့္Eတာ့လည္း တည္တည္ၾကည္ၾကည္မIU႔လIU႔ ကြ်န္Eတာ္လည္း မE၀ခြဲတတ္ဘူး။ ကIUယ့္ဘာသာ မEရမရာ ျဖစ္သြားတယ္။
`ဟUတ္လား ၊ ကြ်န္Eတာ္မEန႔က လမင္းEပၚ တက္သြားမIတယ္ ထင္တယ္´
သူက တခစ္ခစ္ ရယ္တယ္။
`လEရာင္EAာက္မွာ ကြ်န္Eတာ္ သီခ်င္းစပ္Eနတာ´
`ဟUတ္လား ဘာသီခ်င္းမ်ားလဲ´
သူ႔ သီခ်င္းစာရြက္Eပၚက ဂီတသEကၤတAရ သံစU္AEတာ္ လွပလIမ့္မယ္။ ဒါEပမယ့္ စာသားEတြကIU ဖတ္ရင္း ျမဴႏွင္းထဲက
Eသြးညီွနံရတယ္။ က်Iန္စာEတြကIU ဂီတသံ ထည့္ထားတာကIUး။ သာယာတဲ႔ Eတးသြားျဖစ္လာမယ္လIU႔ မယူဆရဲဘူး။
`ခင္….ခင္ဗ်ား စာသားEတြက´
`ဘာျဖစ္လIU႔လ´
ဲ
`AနIဌာရUံ ဆန္လွခ်ည္လားဗ်ာ´
သူက တခစ္ခစ္ ရယ္ျပန္ပါတယ္။ `က်Iန္စာဟာ Eကာင္းခ်ီးၾသဘာမဟUတ္´ ဆIUတ့ဲ စကားကIU ဂါထာလIU ခUႏွစ္Eခါက္ ရြတ္ျပန္ရဲ့။ ျပီးမွ….
`AနIဌာရUံဆန္တာ ဘာျဖစ္လဲဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားEတာင္ ကြ်န္Eတာ့္Eပၚ ျပUတ္က်လာEသးတာပဲ´
Aဲဒီ Aခ်Iန္မွာပဲ Eရွးခတ္ျမင္းလွည္းၾကီး တစ္စီးကIU ျမဴEတြထဲမွာ ျမင္လUIက္ရျပီး သူတက္သြားတယ္။ Aဲဒီ ျမင္းလွည္းၾကီး တAီAီ
Eပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ AထI ကြ်န္Eတာ္ EAာ္ၾကီးဟစ္က်ယ္ Eငးၾကည့္Eနခဲ႔တယ္။ ျမင္းလွည္းAီသံကIUEတာ့ AEတာ္ၾကာတဲ႔AထI
ၾကားEနရတUန္းပဲ။ ဗUဒၶဟူးသံAျဖစ္ ကြ်န္Eတာ့္နားထဲကIU ရြာခ်လာတယ္။
ၾကာသာပEတးEန႔
AဲဒီလIUနဲ႔ ကြ်န္Eတာ္လည္း ခဏခဏ Eဆးခြက္Eမွာက္ခ့တ
ဲ ယ္။ ဘ၀မ်က္ႏွာစာဟာ နီလIUက္၊ ၀ါလUIက္၊ ျပာလIUက္၊ တစ္Eန႔မွာ (AဲဒီEန႔ဟာ
ၾကာသာပEတးEန႔ ျဖစ္တယ္)ရUပ္တUထUသူ တစ္Eယာက္ဆီ သြားရတယ္။ စီးပြားEရးမွာ Aင္မတန္ ထူးခြ်န္ျပီးသူ တစ္Eယာက္တည္းက
Aာရွရဲ႔ ဆဌမက်ားျဖစ္ခ်င္Eနတဲ႔ Aာရွာက်ားငါးEကာင္ဟာ သူန႔ဲEပါင္းရင္ Aာရွက်ားEျခာက္Eကာင္ျဖစ္သြားႏUIင္တယ္ဆIUတ့ဲ
(ကြ်န္Eတာ္ကEတာ့ ဘယ္က်ားမွ သူ႔လUIမ်IUး ႏUတ္ခမ္းရဲရဲန႔ဲ မျမင္ဘူးပါဘူး) မIတ္Eဆြၾကီး တစ္Eယာက္က AEဖာ္EခၚလIU႔ လIUက္သြားရတာပါ။
ဟIUEရာက္Eတာ့ ကြ်န္Eတာ့္မIတ္Eဆြၾကီးနဲ႔ ရUပ္တUပညာရွင္တIU႔ စကားEတာ္Eတာ္ Eျပာၾကရပါတယ္။ EဘဘီလUံခတ္က
ရြက္ဖ်င္တဲတစ္ခUထဲမွာ မီးခIUးရနံ႔Eတြ ျပန္႔ၾကဲရင္းEပါ့။ ကြ်န္Eတာ္ကEတာ့ တIတ္တIတ္ဆIတ္ဆIတ္။ သူတIU႔ ႏွစ္Eယာက္ရဲ႔ Aနားမွာ
EျမAင္တUံAကြဲၾကီးလIU႔ AIပ္လUI႔။
ကြ်န္Eတာ့္ မIတ္Eဆြက Eျပာတယ္။
`ခင္ဗ်ား ဆယ္ရက္တည္း ထUရတဲ့ AရUပ္ပဲဗ်ာ။ Eငြ ဒီEလာက္Aမ်ားၾကီးEတာင္းတာ ဘယ္တန္မလဲ´
ရUပ္ထUပညာရွင္က ဘာမွျပန္မEျပာဘူး။ စားEသာက္ဖြယ္ရာEတြ လာခ်တယ္။ စားဖIUမွဴးလွည့္ထြက္သြားျပီးမွ….
`ခင္ဗ်ား Eမ့EနလIU႔ပါ။ ဒီလUI ရUပ္ထUကIU ဆယ္ရက္နဲ႔ျပီးEAာင္ ထUႏUIင္ဖIU႔ ကြ်န္Eတာ္ ႏွစ္(၃၀)Eလာက္ Eလ့လာခဲ႔ရတယ္။´
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AဲဒီစကားEၾကာင့္ ကြ်န္Eတာ္ ႏIUးသြားပါတယ္။ ကြ်န္Eတာ့္ မIတ္EဆြၾကီးကEတာ့ AIပ္ခ်င္မူးတူး ျဖစ္သြားပUံရတယ္။
`ဟUတ္လား ၊ ဆယ္ရက္နဲ႔ ျပီးEAာင္ ႏွစ္ (၃၀) က်င့္ခဲ႔တရတယ္ဆIUEတာ့ တစ္ရက္နဲ႔ ျပီးEAာင္ဆIUရင္ ဘယ္ႏွႏွစ္ က်င့္ရမလဲ´
ရUပ္ထUပညာရွင္က ဘာမွ ျပန္မEျပာဘူး။ ဒါEပမယ့္ ကြ်န္Eတာ့္နားEတြ Aူသြားတယ္။ ဟUIးAE၀းၾကီးဆီက ပ်ံ႔လြင့္လာတဲ႔ ရUပ္ထU
AူသံEတြကIU ၾကားလIUက္ရသလIUပဲ။ ကြ်န္Eတာ့္မIတ္Eဆြၾကီးဟာ မ်က္လUံးEတြ Eမွးစင္းျပီး AIပ္Eပ်ာ္သြားတယ္။ကြ်န္Eတာ္ကEတာ့
ကမူးရူးထIUး ထရပ္မI…။
စားဖUIမUးက ဘာမွမသIသလIUပဲ။ ဘာမွၾကားပUံလည္း မEပၚဘူး။ စU့္တီတUံးကIU ဓားနဲ႔ တဒUတ္ဒUတ္ခUတ္Eနတယ္။ Aဲဒီ Aသံက
ၾကာသာပEတးEန႔ရဲ့ Aသံ ျဖစ္လာတယ္။
`ဒUတ္……ဒUတ္….ဒUတ္…..ဒUတ္´
EသာၾကာEန႔
ကြ်န္Eတာ့္ကUI ဘယ္သူက မ်က္လွည့္ျပလUIက္တာလဲ။ EမးလIU႔လည္း မရပါဘူး။ ဆာE၀ၚတာစEကာ့ဆီကIU သြားလUIက္တယ္။
`Eဒါက္….Eဒါက္´
ကြ်န္Eတာ္ တံခါးEခါက္လIUက္Eတာ့ ဆာE၀ၚတာစEကာ့က Aထဲက ျပန္EAာ္တယ္။
`တံခါးတပ္မထားဘူး´
ကြ်န္Eတာ္ ၀င္သြာEတာ့ သူ မUတ္ဆIတ္ရIတ္Eနတယ္။သူ႔Eဘးမွာလည္း သူ႔ရဲ႔ Aခ်စ္Eတာ္Eခြးက ၀ပ္Eနတယ္။ သူ႔စာAUပ္ပUံၾကီးကIU
ကြ်န္Eတာ္ ခလUတ္တIUက္Eတာ့
`AဲဒီစာAUပ္EတြကIU သံနဲ႔EသEသခ်ာခ်ာ ရUIက္Uီးမယ္´ လIU႔Eျပာတယ္။ ျပီးEတာ့ သူ႔Eခြးပါ မUတ္ဆIတ္ရIတ္EပးဖIU႔
ျပင္တယ္။AဲဒီAခ်Iန္မွာပဲ……
`Eဒါက္…..Eဒါက္´
AဘIUးၾကီး E၀ၚတာစEကာ့က ျပန္EAာ္တယ္။
`မင္းကIUယ္မင္း တံခါးEပါက္ထဲ သြင္းလIUက္Eလ´
သူ႔စကားAဆUံးမွာ Aခန္းထဲကIU လူတစ္Eယာက္ Eရာက္လာပါတယ္။
`ဆရာၾကီး ဆရာၾကီးကIU ကြ်န္Eတာ္ လာႏUတ္ဆက္တာ´
`EAး……ဘာျဖစ္လIU႔တUံးကြ´
`ကြ်န္Eတာ္ ပညာစUံျပီ ဆရာၾကီးEရ ၊ AဲဒီAတြက္ ဆရာၾကီးကIUလည္း သတIရလIU႔´
AဘIUးၾကီး E၀ၚလ္တာစEကာ့က ပါEမာကၡၾကီးတစ္Eယာက္လIU ပညာရွIပါတယ္။ ပညာကလည္း တစ္ခါတစ္ခါမွာ AဘIUးAIU Aသြင္
ရUပ္ဖ်က္Eနတတ္တယ္ မဟUတ္လား။ Aဲဒီလူရဲ႔ စကားEၾကာင့္ AဘIUးၾကီး `EလခIU´ သြားတယ္။
`EAာ…..မင္း ပညာစUံျပီလား´
`ဟUတ္တယ္ ဆရာၾကီး´
`Eကာင္းတယ္ ၊ Eကာင္းတယ္´ လIU႔ မEျပာပါဘူး။
`မEကာင္းဘူး ၊ မEကာင္းဘူး´လIU႔လည္း မEျပာဘူး။
သူ႔EခြးကIU EAာင္ျမင္စြာ မUတ္ဆIတ္မရIတ္ႏIUင္တ႔ဲ Aတြက္Eၾကာင့္ AဘUIးၾကီး စIတ္ရUပ္Eနတယ္။ ျပီးမွ သူ႔Eခြးမွာ မUတ္ဆIတ္မရွIတာကIU
သူEတြ႔တယ္။ AဘIUးၾကီး Eပ်ာ္သြားတယ္။ Aဲဒီလူဘက္လွည့္ျပီး…..
`ငါကEတာ့ AခUမွ စ,ကာစရွIEသးတယ္ကြ ၊ မင္းက စUံလာျပီကIUး´
Aဲဒီလူ ဘာျပန္Eျပာရမလဲ မသI ျဖစ္သြားတယ္။ သူ႔မ်က္နွာEပၚက AျပUံးဟာ Eလနဲ႔ AမUတ္ခံလIUက္ရသလIU လြင့္သာြ းတယ္။
ကြ်န္Eတာ္ကEတာ့ လUIက္ၾကည့္EနမIEလရဲ႔။ Aဲဒီ AျပUံးဟာ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာEပၚမွာ သြားစြပ္UီးမလဲလIU႔။ သူ လြင့္Eလရာ
Eတာက္Eလွ်ာက္ကIU လIUက္ၾကည့္EနလIUက္တယ္။ `ဖူး´ ခနဲ EလမUတ္သံကIUလည္း Eႏြးခနဲ ၾကားEယာင္EနတUန္းပဲ။ Eသခ်ာတယ္…Aဲဒါ
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EသာၾကာသံEပါ့။
စEနEန႔
(AသံEတြ ၾကားမွာ) ဆူဆူညံညံန႔ပ
ဲ ဲ တIတ္ဆIတ္ယူရတယ္။ တနဂၤEႏြသံ ၊ တနလာၤသံ ၊ Aဂၤါသံ၊ ဗUဒၶဟူးသံ၊ ၾကာသာပEတးသံ ၊
Eသာၾကာသံ နတ္ဆIUးEတြ ဗUံတီးသလIU ညံလIU႔။ ကြ်န္Eတာ့္ကIUယ္ ကြ်န္Eတာ္ ႏြားEက်ာင္းထားလIUက္တယ္။ ၾကIUးရွည္ရွည္လွန္လIU႔။
Eန႔ခင္းEၾကာင္Eတာင္ၾကီး မီးAIမ္ဆြဲလာတဲ႔ လူတစ္Eယာက္ကIU Eတြ႔တယ္။ ပထမEတာ့ ဒIUင္AUIဂ်ီးနီးစ္လIU႔ ထင္လIUက္တာ။ Eနာက္မွ
မဟUတ္မွန္း သIတယ္။ Aဲဒီလူဟာ ကြ်န္Eတာ္နဲ႔ Aသက္ သIပ္မကြာလွဘူး။ ကၾကီး ၊ ခEခြးEတြ EပEနတUန္းရွIEသးတယ္။
`ဘယ္လIUလ…
ဲ …ခင္ဗ်ားက ဒIUင္AUIဂ်ီးနီစ္ကIU AEတာ္ သEဘာက်လIU႔လား´
ကြ်န္Eတာ္က EAာ္EမးEတာ့ သူက Eခါင္းရမ္းျပတယ္။
`ဟင့္Aင္း…. က်Uပ္က `လက္ဆင္း´ကIU သEဘာက်တယ္´
`EAာ္….ဟUတ္ျပီ။ ကြ်န္Eတာ္လည္း ၾကားဖူးတယ္။ သူ႔စကားတစ္ခြန္းက AEတာ္ ကမ ၻာ Eက်ာ္ခဲ႔တာပဲEနာ္´
`ဟUတ္တယ္….၊ မွားခ်င္ မွားပါEစ…..ကIUယ့္UီးEႏွာက္နဲ႔ ကIUယ္လUပ္´ ဆIUတ႔ဲ စကားက သIပ္မွန္တ႔ဲ စကားEပါ့။ ကြ်န္Eတာ့္
လက္သUံးစကားပဲ´
ကြ်န္Eတာ္တIU႔ ႏွစ္Eယာက္စလUံး ရယ္EမာလIUက္ၾကတယ္။ ကြ်န္Eတာ္နဲ႔ သူဟာ Aသြင္တူမယ့္ပUံ ရွIတယ္လIU႔ ထင္စရာပဲ။ ကြ်န္Eတာ္က
မွIတ္တUတ္မွIတ္Uတ္ EမးလIUက္တယ္။
`ဒါနဲ႔ EနပါUီး ၊ Eန႔ခင္းEၾကာင္Eတာင္ မီးAIမ္ၾကီးနဲ႔ ခင္ဗ်ားက ဘာရွာEနတာတUံး´
`EAးဗ်ာ….၀မ္းနည္းစရာပဲ ။ UီးEနွာက္က်Eပ်ာက္သြားလIU႔ ရွာEနရတာ´
`………………………….´
ကြ်န္Eတာ္ျပUမIတ႔ဲ Aသံပါပဲ။ Aခ်Iန္မီ မ်IUသIပ္လIUက္နIUင္လIU႔ Aျပင္ကIU ညံမထြက္ဘူး။
ဒါEပမယ့္ ကြ်န္Eတာ့္ရင္ဘတ္ထဲ က စIမ့္Eဖာက္ထက
ြ ္ျပီး စၾက၀႐ာAထI ပဲ့တင္ျမည္ဟည္းတယ္။
၄…./၃…../၂…../၁…../၀…../…..။
Aဲဒါ စEနသံEပါ့။ ႏွစ္Eပါင္းမ်ားစြာ လြင့္ပ်ံၾကားEယာင္EနရလIမ့္မယ္ ထင္ပါရဲ႔။ EႏြUီးမEရာက္ခင္မွာပဲ။
ပင္လယ္ဆီ ကြ်န္Eတာ္ ျပန္ခဲ႔ရတယ္။
လူႏွင့္Eလာက၏ျဖတ္ပIUင္းတစ္ခU

ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း Eျခသံတစ္ခU ၀င္Eရာက္လာသည္ကIU သIEသာ္လည္း ပညာရွIၾကီးက လွည့္မၾကည့္ ၊ စက္၀IUင္းမ်ားကIUသာ ဆက္ဆြE
ဲ နသည္။
ဂူတြင္းသIU ့၀င္Eရာက္လာEသာ Eရာမစစ္သားက မ်က္ႏွၾကမ္းတမ္းသလIU စကားEျပာသည့္ Eနရာတြင္လညး္ ၾကမ္းတမ္းEလသည္။
`ဒီAEျခEနEတာင္ Eရာက္Eနျပီ၊ ခင္ဗ်ားၾကီးက စIတ္မပ်က္Eသးဘူးလား´ မည္သIU ့မွ် တUံျပန္EျပာဆIUျခင္း မျပUခဲ့။
ဂူထဲမွာ တIတ္ဆIတ္စြာ သခ်ာၤတြက္ရင္းျဖင့္ပင္ တစ္ႏွစ္ျပီး တစ္ႏွစ္ကIU လြင့္Eရာ္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရEလသည္။
`ခင္ဗ်ား Eတာ္Eတာ္မIUက္တဲ ့လူပဲ ၊ ၾကည့္စမ္း…ႏွစ္Eတြမနည္းEတာ့ဘူး ၊ ခင္ဗ်ားလည္း ဆံပင္Eတြ ျဖဴ ၊ မUတ္ဆIတ္Eတြ ျဖဴပါEရာ့လား´
သူ ့ဆံပင္ ၊ မUတ္ဆIတ္တIU ့ျဖဴEရာ္လာကာ သူ ့ခါးလည္းကUန္းခဲ့ျပီ။ သူ၏ AUIမင္းလာမUကIU ရန္သူတIU ့ရယ္သြမ္းEသြးၾက၏၊ Eလွာင္Eျပာင္
သEရာ္Eသာ စကားမ်ားႏွင့္ Aတူ ဤAခ်Iန္တUIင္EAာင္ မEျပာင္းလဲEသာ သူ ့စIတ္ထားကIUလည္း မEက်မနပ္ဆဲဆIUEျပာၾကား၏ ။
သူကEတာ့ ဂူထဲမွာ သခ်ာၤတြက္ရင္း တစ္ခါ တစ္ခါAE၀းကIU Eငးရင္း၊ သူ ့ဆရာျဖစ္သူ `AာခIမIဒI´ ၏ ရဲရင့္စြာ က်ဆUံးမUကIU ျပန္လည္
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ျမင္Eယာင္ရင္း
ႏွစ္ကာလတUI ့ကIU ထပ္မံလြန္Eျမာက္ ျဖတ္သန္းခဲ ့ျပန္၏ ။
ထIUသIU ့ျဖင့္ သူ ့မ်က္လUံးတIU ့ပင္ ကြယ္ခဲ့ Eလျပီ ။
ရန္သူက သူ ့ကIU ၾကည့္ျပီး တဟားဟား EAာ္ရယ္၏ ။
`ဟာ…ခင္ဗ်ားရဲ ့မ်က္လUံးက Aျဖဴၾကီး ျဖစ္သြားပါလား၊ ခင္ဗ်ား ကန္းျပီEပါ့။ ခင္ဗ်ား AရUံးEပးဖIU ့Eကာင္းျပီEလဗ်ာ ဟား ဟား ဟား ´
ထUIင္ရာမွ သူ ဆတ္ခနဲ ထရပ္လIUက္သည္။ သူ ့မ်က္လUံးႏွစ္လUံးကIU သူ ့လက္ျဖင့္ပင္ ထUIးEဖာက္ ကUတ္ထUတ္ပစ္လIUက္၏ ။မ်က္ႏွာEပၚမွာ
EသြးEတြ ပြက္Aန္ ရဲျပာသြားသည္။
`ဟင္…ခင္ဗ်ား…ခင္ဗ်ား´
`EAး…မင္းတIU ့မွတ္ထား၊ AEရျပားEတြ ျဖဴရUံမကလIU ့ဆံပင္မUတ္ဆIတ္Eတြ ျဖဴရUံမကလIU ့မ်က္လUံးAစUံပါ ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴသြားပEလ့Eစ´
မ်က္ႏွာEပၚမွ Eသြးမ်ားကIU လက္ႏွင့္ သပ္ခ်ျပရင္း…
`Aဲဒီမွာ ၾကည့္ထား၊ ငါ့Eသြးက ဘယ္Eတ့ာမွ မျဖဴဘူးကြ´
`ခင္ဗ်ား…ခင္ဗ်ား´
ရန္သူစစ္သား၏ Eၾကာက္လန္ ့တၾကား Eနာက္ဆUတ္သြားမUကIU သူ ၾကားသIEနရသည္။ EAာင္ျမင္သူတစ္Eယာက္လUIျပUံးရင္း ျဖည္းညင္းစြာ
သူလဲက်၏ ။ Aသက္ရွUသံ ရပ္သြားသည္။
ရဲရင့္စြာ သူ…က်ဆUံးသြားEလသည္။

`A က သူရဲEကာင္းစIတ္ဓာတ္လIU ့ဆIUပါစIU ့…။ B က Eၾကာက္ရြံ ့ျခင္း၊ A ညံ့ခံျခင္း တရားEတြ ဆIUပါစIU ့၊ A A စUနဲ ့B A စUနဲ ့ျဖတ္ပIUင္း X ဟာ
သUညရတယ္´
စIတ္၀င္တစား နားEထာင္EနEသာ တပည့္မ်ားကIU ဆရာက A ဆUံးသတ္ စကားEျပာ၏။
`သူရဲEကာင္းစIတ္နဲ ့A ညံ့ခံ A ရွUံးEပးျခင္း တရားEတြရဲ ့ၾကားမွာ ဆက္ႏြယ္မUဟာ တစ္ခUတည္း ရွIတယ္။ A ဲဒါကEတာ့
`သUညဆက္ႏြယ္မU´ ပ ဲျဖစ္တယ္´
စာသင္ခန္းထဲမွာ Eခတၱ တIတ္ဆIတ္သြားEလသည္။ဘာEၾကာင့္ ရယ္Eတာ့ မသI။ မည္သူကမွ စကားမEျပာဘဲ ျငIမ္သက္EနမIၾကသည္။
mayzaw
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